
 

 

Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
Examensarbete, 15 hp | Speciallärarprogrammet 90 hp 

Vårterminen 2017 | ISRN LIU-IBL/SPLÄR-A-17/09-SE 

 

 

 

 

Rektorers uppfattningar och 
erfarenheter av speciallärares 
uppdrag 
 
- en studie av nio rektorer med fokus på de insatser 

speciallärare gör för att främja barns läs- och skrivutveckling 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Principal´s Perceptions and Experiences of Special 
Education Teachers Assignments 

- a Study of nine Principal´s Focusing on the Efforts of 
Special Education Teachers to Promote Children´s Reading 
and Writing Development 

 

Petra Bohlin 

 
 
Handledare: Håkan Löfgren  
Examinator: Ann-Marie Markström 

    

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se 



 

 

Sammanfattning 

Denna studie är inspirerad av metodansatsen Grundad teori och omfattar kvalitativa 

intervjuer med nio rektorer som är ansvariga för kommunala skolor inom årskurserna F-6 i tre 

kommuner i landet. Syftet med studien har varit att beskriva och problematisera rektorers 

uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdrag med inriktning mot läs- och 

skrivutveckling. Eftersom den tidigare forskning som finns kring rektorers uppfattningar och 

erfarenheter av den specialpedagogiska verksamheten (Nilholm, m.fl, 2007, Lindqvist, 2013) 

riktar in sig mot specialpedagogers arbete väcktes ett intresse för denna studie då jag 

upplevde att det saknades forskning om rektorers syn på speciallärares yrkesroll. 

    I studien har jag funnit att rektorers tidigare erfarenhet av specialpedagogik tycks ha en viss 

inverkan när det gäller hur de beskriver organiseringen av speciallärares arbete på skolorna.     

    När det gäller rektorers uppfattningar och erfarenheter kring de förebyggande och 

åtgärdande insatser som speciallärare bör arbeta med nämns vikten av tidiga insatser, att 

speciallärares spetskompetens bör spridas genom handledning till övriga pedagoger samt att 

skolans verksamhet bör präglas av ett kollegialt lärande mellan elevhälsans personal och 

övriga personal som framgångsfaktorer som bör genomsyra hela skolans verksamhet.  

    Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdrag visar även att den 

kompensatoriska synen på specialpedagogik övervägs i studien där eleven plockas ut från 

undervisningen för att få hjälp i form av en till en undervisning i ett angränsande grupprum. 

Att det kompensatoriska perspektivet är övervägande inom skolans verksamhet är något som 

Nilholm (2007) tidigare har visat. Enligt rektorerna handlar detta om en tradition som är svår 

att bryta. I studien finns även exempel på det kritiska perspektivets framväxt där rektorer 

beskriver att speciallärare arbetar mer i klassrummet tillsammans med ordinarie klasslärare 

samt dilemmaperspektivet som handlar om att det inte alltid finns en enkel lösning på de 

problem som uppkommer inom skolans värld.   

 

Nyckelord: specialpedagogik, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en skola för alla, inkludering, 

kritiskt perspektiv, kompensatoriskt perspektiv, dilemmaperspektiv, Grundad teori 
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INLEDNING 
I dagens samhälle är en god läs- och skrivförmåga en förutsättning för att kunna möta de krav 

som ställs i tillvaron. Det skrivna språket utgör en stor del av vår vardag, inte minst i 

utbildningssammanhang. Samtidigt visar flera undersökningar (Skolverket, 2004, Myrberg, 

2007) att de elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg i ämnet svenska ökar. 

Skolan har en viktig roll när det gäller att främja elevers läs- och skrivutveckling och enligt en 

forskningsstudie av Poskiparta, Niemi och Vauras (1999) kan tidiga insatser i form av träning 

i fonologisk medvetenhet till och med förhindra att läs- och skrivsvårigheter senare 

uppkommer.  

    Som klasslärare i skolår 1-3 har jag av egen erfarenhet märkt att ett arbete präglat av daglig 

träning i fonologisk medvetenhet kombinerat med en gedigen läs- och skrivinlärning har lett 

till att elever uppvisat ett gott resultat när det gäller att nå upp till de krav som skolan idag 

ställer på elever läs- och skrivförmåga. I mitt blivande yrke som speciallärare ska det 

specialpedagogiska arbetet präglas av förebyggande insatser när det gäller att undanröja de 

svårigheter och hinder som elever träffar på i olika lärmiljöer (SFS 2011:186). När det gäller 

synen på elever i behov av särskilt stöd har det kompensatoriska perspektivet dominerat den 

specialpedagogiska verksamheten inom skolans värld en längre tid (Nilholm, 2007, Persson, 

2013). Av egen erfarenhet kan jag instämma i detta då jag under mina 17 år som lärare många 

gånger mött uppfattningen att de arbetsuppgifter en speciallärare bör utföra till största del är 

av åtgärdande art och det förebyggande arbetet som handlar om att kunna förhindra att elever 

senare hamnar i behov av särskilt stöd har många gånger varit bristfälligt. Enligt en studie av 

Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson (2007) visar sig dock den individuellt inriktade 

specialundervisningen ha avtagit i omfattning på senare år och specialpedagoger arbetar nu 

allt mer i klassrummen för att hjälpa elever antingen enskilt eller i större grupper. Med detta i 

åtanke väcktes mitt intresse för denna studie då jag ville studera vilka uppfattningar och 

erfarenheter som rektorer har kring organiseringen av speciallärares arbete med fokus på de 

förebyggande och åtgärdande insatser som sätts in för att främja barns läs- och 

skrivutveckling. Jag ville även studera på vilket sätt rektorers tidigare erfarenhet av 

specialpedagogik har någon betydelse när det gäller deras uppfattningar om speciallärares 

arbete samt om det framträder några skillnader mellan rektorerna när det gäller deras 

uppfattningar och erfarenheter av speciallärares arbete sett utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv. 



 

2 

 

    Denna studie har genomförts på egen hand. Datainsamlingen har däremot skett gemensamt 

med två andra studenter vid Linköpings Universitet som i likhet med mig ville studera 

rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärarens uppdrag men med andra 

frågeställningar i åtanke. Genom en gemensam datainsamling har jag kunnat få tillgång till ett 

större datamaterial än om jag genomfört studien på egen hand.  

    Eftersom de riktlinjer som finns inom svensk skola i form av Skollagen (SFS 2010:800) och 

olika styrdokument (Skolverket, 2011) lämnar en hel del åt varje rektor att själv fatta beslut 

om så kan organisationen av varje enskild skola samt speciallärares uppdrag se väldigt olika 

ut.  

    Då den tidigare forskning som finns kring rektorers uppfattningar och erfarenheter av den 

specialpedagogiska verksamheten (Nilholm, m.fl, 2007, Lindqvist, 2013) riktar in sig mot 

specialpedagogers arbete ville jag intervjua rektorer om deras uppfattningar och erfarenheter 

av speciallärares yrkesroll då jag upplevde att det saknades forskning inom detta område. 

Metodansatsen Grundad teori (Glaser & Strauss, 1967) var därför ett lämpligt val av 

metodansats eftersom den anses passa särskilt väl vid kvalitativa intervjuer inom det 

specialpedagogiska området (Dalen, 2008). 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och problematisera rektorers uppfattningar och 

erfarenheter av speciallärarens uppdrag. Utifrån detta syfte har jag valt att fördjupa mig i vilka 

uppfattningar och erfarenheter som rektorer har kring den organisering som gjorts av 

speciallärares arbete när det gäller de förebyggande och åtgärdande insatser som sätts in för 

att främja barns läs- och skrivutveckling. Jag ville även studera om rektorers tidigare 

erfarenhet av specialpedagogik har någon inverkan på hur de väljer att organisera 

speciallärares arbete samt om det framträder några skillnader mellan rektorerna när det gäller 

deras uppfattningar och erfarenheter av speciallärares arbete sett utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv. 

 

Frågeställningar 
De frågeställningar jag vill få svar på med min studie är: 

 Vilka uppfattningar och erfarenheter har rektorer kring organiseringen av 

speciallärares arbete när det gäller de förebyggande och åtgärdande insatser som 

sätts in för att främja barns läs- och skrivutveckling?  
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 På vilket sätt har rektorers tidigare erfarenhet av specialpedagogik någon betydelse 

när det gäller hur de väljer att organisera speciallärares arbete? 

 Vilka skillnader framträder när det gäller rektorers uppfattningar och erfarenheter av 

speciallärares arbete sett utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv? 

 

Reglering av specialpedagogiska insatser 
Under denna rubrik har jag valt att belysa de styrdokument som tar upp rektors ansvar när det 

gäller organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten, speciallärares yrkesroll och 

vikten av särskilt stöd. Jag har även tagit med vad som står nämnt om speciallärares yrkesroll 

i den examensordning som finns när det gäller inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling. 

 
    De centrala styrdokument som finns där man kan läsa om rektors ansvar när det gäller 

organisering av den specialpedagogiska verksamheten, speciallärarens yrkesroll och vikten av 

särskilt stöd är Skollagen (2010:800) samt vår senaste läroplan för grundskolan, Lgr11 

(Skolverket, 2011). Förutom dessa tillkommer även lokala och kommunala styrdokument i 

form av likabehandlingsplaner och uppdragsplaner som också är vägledande för skolans 

verksamhet. Eftersom detta är en jämförande studie mellan rektorers uppfattningar och 

erfarenheter kring organiseringen av speciallärares arbete i tre kommuner i landet skulle 

studien ha blivit alltför omfattande ifall jag valt att även ta med lokala och kommunala 

styrdokument för varje enskild kommun. Det skulle dock varit intressant att belysa men till 

följd av att min studie enbart omfattar 15 högskolepoäng så sparar jag dessa jämförelser till en 

uppföljande studie istället.   

    Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildningen utgå från varje barns individuella 

förutsättningar och behov och alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 

under sin skolgång. De elever som av olika anledningar har lätt att uppnå kunskapskraven ska 

ges stimulans så att de kan nå ännu längre i sin kunskapsinhämtning. Utbildningen ska 

genomsyras av ett samarbete med hemmet i frågor som gäller barnens personliga utveckling 

(1 kap, 4 §) och i de fall en elev behöver särskilt stöd skall detta stöd i första hand ges inom 

den grupp som eleven normalt tillhör (3 kap, 7 §). Utbildningen ska vara likvärdig var den än 

hålls i landet (1 kap, 9 §) men det är samtidigt upp till varje rektor att besluta hur 

organisationen av det pedagogiska arbetet ska bedrivas på sin enhet (2 kap, 10 §).  

    Det särskilda stöd som ges till elever ska i första hand ges inom den grupp som eleven 

normalt tillhör. Det särskilda stödet får ges istället för den ordinarie undervisning eleven 
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skulle ha deltagit i eller som ett komplement i den omfattning som behövs för att eleven ska 

kunna nå de kunskapskrav som finns. Det särskilda stödet kan antingen ges enskilt eller i en 

annan undervisningsgrupp än den grupp som eleven normalt tillhör.  

    I den senaste läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det nämnt att alla som arbetar i 

skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra 

skolan till en god miljö för utveckling och lärande. De som arbetar inom skolan ska även 

stärka elevernas tillit till sin egen förmåga, stödja elever i behov av särskilt stöd, samverka 

med andra lärare för att få barnen att uppnå de kunskapsmål som finns samt organisera arbetet 

så att eleverna utvecklas så långt som möjligt utifrån deras skilda förutsättningar och behov. 

Även i Lgr 11 (Skolverket, 2011) nämns vikten av att alla elever ska få en likvärdig 

utbildning oavsett var i landet de befinner sig. Samtidigt nämns att en likvärdig undervisning 

inte nödvändigtvis måste innebära att undervisningen bedrivs på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser bör fördelas lika.  

    När det gäller rektors ansvar så ska fördelningen av resurser och stödjande åtgärder 

anpassas till den bedömning som lärare gör av elevernas kunskapsutveckling. En god kontakt 

mellan skola och hem ska också skapas så att föräldrarna på så vis får del av skolans sätt att 

arbeta på samt de mål som finns att uppnå med utbildningen.  

    Enligt den examensordning som finns för speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- 

och läsutveckling (SFS 2011:186) ska specialläraren kunna bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer samt medverka i ett förebyggande arbete kring elevers lärande. 

Specialläraren ska även kunna anpassa undervisningen efter varje elevs skilda förutsättningar 

och behov och hon eller han ska även kunna tillämpa olika metoder för att bedöma elevers 

språk-, skriv- och läsutveckling. 
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TIDIGARE FORSKNING 
I forskningsbakgrunden har jag tagit upp vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi står för, 

utbredningen av läs- och skrivsvårigheter samt vad dessa svårigheter kan ge för konsekvenser 

för barns fortsatta läs och skrivutveckling. Jag har även beskrivit vilka förebyggande insatser 

som rekommenderas enligt forskning för att förhindra att barn senare utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter samt vilka åtgärdande insatser som enligt vetenskaplig prövning anses kunna 

åtgärda redan uppkomna läs- och skrivsvårigheter. Även tidigare forskning om rektors roll 

när det gäller organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten finns med under denna 

rubrik. 

 

Forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
För att kunna ge en så allsidig bild som möjligt av hur forskningsfältet ser ut när det gäller de 

insatser som görs inom läs- och skrivutveckling har jag valt att dela upp detta område i vilka 

insatser som enligt forskning rekommenderas för att kunna förebygga att läs- och 

skrivsvårigheter senare uppstår samt vilka åtgärdande insatser som enligt beprövad erfarenhet 

rekommenderas då elever redan har hunnit utveckla läs- och skrivsvårigheter.  

 

Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som omfattar olika typer av 

begränsningar när det gäller förmågan att läsa och skriva. Dessa svårigheter kan antingen bero 

på individuella förutsättningar eller faktorer i omgivningen som att eleven fått för lite 

undervisning eller att den undervisning som getts varit bristfällig (Høien & Lundberg, 1999). 

Gränsen mellan att ha läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är hårfin men vid dyslexi utgörs 

kärnproblemet av svårigheter gällande den fonologiska medvetenheten. Fonologisk 

medvetenhet utgörs enligt Lundberg och Herrlin (2014) av att man är medveten om språkets 

formsida vilket handlar om att man kan lyssna efter de språkljud som ord är uppbyggda av. 

Fonologisk medvetenhet innebär således att man kan rimma, ta bort språkljud i början eller 

slutet av ett ord, dela upp färdiga ord i enskilda ljud samt sätta samman bokstavsljud till 

antingen betydelsebärande ord eller ord som saknar betydelse, s.k. nonsensord.  

 

Utbredningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Enligt en studie av Wolff (2005) uppskattades sju procent av eleverna i Sverige ha specifika 

ordavkodningsproblem, vilket är ett utmärkande drag vid läs- och skrivsvårigheter. 

Nationella utvärderingar gjorda av Skolverket (1993) och (1995) visade att sex procent av 
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eleverna i slutet av årskurs fem uppvisade så pass allvarliga brister i sin läsförmåga att de inte 

nådde upp till målen i svenska för årskurs fem. En liknande nationell utvärdering av 

Skolverket (2004) gjord nio år senare visade att den bristande läsförmågan stigit i samma 

ålderskategori från sex till åtta procent. Enligt en undersökning av Myrberg år 2007 hade 

närmre fem procent av ungdomarna i Sverige i åldern 20-25 år en så bristfällig läs- och 

skrivförmåga att de endast klarade av de allra enklaste läs- och skrivuppgifterna i vardagslivet 

(Myrberg, 2007).  

 

Konsekvenser av en bristfällig läs- och skrivförmåga 

Det finns enligt Myrberg (2007) ett flertal konsekvenser som bristande läs- och skrivförmåga 

kan leda till hos barn och ungdomar. När det gäller elever i 20-25 års ålder menar Myrberg 

(2007) att dessa ungdomar till stor del försöker undvika att läsa i den mån det går i dagens 

samhälle. Stanovich (1986) vidhåller att även yngre barn har dessa strategier när det gäller att 

undvika läsning. Läsningen i skolan blir till något besvärligt vilket påverkar elevernas 

självförtroende negativt. Taube (1988) instämmer i detta och menar att misslyckanden när det 

gäller läsinlärningen leder till en ond cirkel där en rädsla för att misslyckas påverkar den 

fortsatta läsinlärningen negativt. Läsningen påverkar i sin tur även elevernas ordförråd i form 

av att färre ord och synonymer lärs in och på så vis blir även elevernas skrivförmåga lidande.  

    Enligt Myrberg (2007) och Fouganthine (2012) försöker de elever som har svårt med sin 

tidiga läsning att hitta olika strategier för att dölja sina svårigheter. Detta kan exempelvis vara 

att använda sig av bilderna i texten för att kunna förstå innehållet eller att ta hjälp av de 

muntliga ledtrådar som läraren ger. För varje skolår som går blir dock textmassorna allt större 

och de strategier som eleverna tidigare har lärt sig blir allt mindre tillförlitliga. Enligt Myrberg 

(2007) kan elever med fonologiska svårigheter utveckla en mycket god förmåga att lära sig 

ord som ordbilder, dvs. att de lär sig strategier att känna igen vad bokstäver i en viss 

kombination betyder. Enligt Chall (1983) får dessa elever senare i livet svårigheter när det 

gäller att möta längre och mer avancerade texter vilket brukar visa sig i årskurs 4 då 

textmassorna i skolböckerna blir längre. Detta fenomen kallar Chall (1983) för ”the 4th grade 

slump”. Stanovich (1986) instämmer i detta och menar att de svårigheter elever har med sin 

läs- och skrivinlärning förs vidare upp i årskurserna under deras skolutbildning. Enligt 

Stanovich (1986) finns en Matteuseffekt när det gäller den tidiga läs- och skrivinlärning vilket 

visar sig genom att de elever som från början uppvisat ett lågt resultat i sin begynnande läs- 

och skrivutveckling är samma elever som får den sämsta utvecklingen av sina skolresultat. De 

elever som däremot har lättare för att lära sig att läsa och skriva drar ifrån ytterligare i sin 
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utveckling. Även forskare som Fröjd (2005) och Reichenberg (2014) instämmer i att detta och 

menar att de elever som inte kan läsa står still i sin utveckling under tiden som de elever som 

redan har påbörjat sin läs- och skrivinlärning lär sig allt mer för varje dag som går. För att 

motverka Matteuseffekten krävs enligt Fröjd (2005), Reichenberg (2014) och Fouganthine 

(2012) att det finns medvetna pedagoger som tidigt upptäcker elevers svårigheter med språket 

samt att dessa pedagoger samtidigt har tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa eleverna att 

övervinna sina läs- och skrivsvårigheter. 

    Utan tidigt stöd i läs- och skrivinlärningen kommer så småningom även måluppfyllelsen i 

andra ämnen påverkas negativt eftersom en god läs- och skrivförmåga krävs även i dessa 

ämnen. Lundberg och Sterner (2006) har genom en forskningsstudie upptäckt att problem 

med läsning och matematik ofta hänger samman. Förklaringen till detta anses vara att dagens 

matematikuppgifter ofta innefattar problemlösningsuppgifter med mycket text och för elever 

med lässvårigheter blir sådana typer av problem svåra att lösa.   

 

Förebyggande insatser avseende läs- och skrivutveckling 
Det finns enligt forskare skilda åsikter om de förebyggande insatsernas betydelse för elevers 

läs- och skrivutveckling. En del forskare menar att de förebyggande insatserna inte alls har så 

stor betydelse när det gäller elevers fortsatta inlärning medan det samtidigt finns forskare som 

hävdar det motsatta, dvs. att de förebyggande insatserna till och med kan förhindra att elever 

senare hamnar i behov av särskilt stöd.  

    Under denna rubrik har jag valt att beskriva den forskning jag funnit när det gäller de 

förebyggande insatsernas påverkan på elevers framtida läs- och skrivutveckling. Eftersom 

elevers läs- och skrivutvecklingen både påverkas av uppväxtförhållanden och till viss del även 

beror på ärftliga faktorer (Lyytinen, m.fl, 2004) så har jag utgått från den forskning som finns 

när det gäller den beprövade erfarenhet kring hur skolan på bästa sätt kan arbeta för att främja 

elevers läs- och skrivutveckling. 

 

Tidiga tecken på svårigheter 

Enligt Westlund (2009) finns en del tecken som utmärker svaga läsare och om man som lärare 

i ett tidigt stadie kan upptäcka dessa tecken så kan senare svårigheter avseende elevers läs- 

och skrivförmåga till stor del undvikas. De tecken som Westlund (2009) anser utmärker svaga 

läsare är att dessa elever till stor del undviker att läsa, har svårt att avkoda ord i texterna, har 

svårt att finna en lust att läsa, uppvisar svårigheter med att urskilja viktig information i en text 

samt har svårt att sammanfatta innehållet i en text de läst. Enligt en forskningsstudie gjord av 
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Scarborough, Ehri, Olson och Fowler (1998) kan man redan hos barn i så tidig ålder som två 

till fyra år se tidiga signaler som tyder på framtida läs- och skrivsvårigheter. De tester som 

gjordes kontrollerade barnens fonologiska förmåga i form av att lyssna efter bokstavsljud och 

för de yngsta barnen handlade det om att kunna visa upp rätt antal fingrar beroende på hur 

många bokstavsljud de kunde höra i ett ord. Utifrån denna studie kunde forskarna visa att ju 

tidigare man kan identifiera tecken som tyder på läs- och skrivsvårigheter desto större är 

möjligheten att komma till rätta med elevers svårigheter.  

    I en finsk studie av Lyytinen, Eklund, Erskine, Guttorm, Laakso, Leppänen, Lyytinen, 

Poikkeus, Richardson och Torppa, (2004) följdes 100 barn som hade dyslexi i släkten från 

födseln till 10 års ålder. Genom denna studie kom forskarna fram till att förmågan att uppfatta 

fonologiska strukturer vid fem års ålder kan förutsäga om barnen senare kommer att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter när de börjar i skolan. I samma studie har även dyslexins ärftlighet 

bekräftats. 

 

Förebyggande insatser avseende läsförståelse 

Ett sätt att arbeta med förebyggande insatser när det gäller läsförståelse är enligt Westlund 

(2009) att lärare hjälper eleverna med förförståelsen av innehållet utifrån den text de ska läsa. 

Bråten (2008) menar att det inte alltid är så att eleverna saknar förkunskaper om innehållet i 

texterna de läser utan att det istället handlar om att vissa elever saknar förmågan att kunna 

koppla ihop vad de tidigare vet med vad som står nämnt om samma fenomen i en text. Om 

lärare kan hjälpa eleverna att göra dessa kopplingar mellan förförståelsen och texternas 

innehåll ökar på så vis möjligheterna för eleverna att kunna förstå vad de läser. Enligt Taube 

(2007) baseras läsförståelsen hos elever även till stor del på det ordförråd eleven har med sig 

och ett sätt för lärarna att hjälpa eleverna att utöka sitt ordförråd är därför att arbeta med ord 

och begrepp i samband med textläsningen. Bråten (2008) och Snow (2010) instämmer i detta 

och menar att om en text innehåller ord som eleven inte förstår så påverkas läsförståelsen 

negativt.  

    Det finns även forskning som visar att elever som har fått undervisning i att använda sig av 

lässtrategier utvecklar en bättre läsförståelse (Bråten, 2008). Westlund (2009) instämmer i 

detta och menar att lässtrategier är ett verktyg i undervisningen som tillämpas under läsningen 

och som leder till att förståelsen för texterna ökar. Genom att läraren ställer frågor till texten, 

sammanfattar innehållet och övervakar elevernas förståelse av textens innehåll kan svaga 

läsare få lättare att organisera sin läsning och bättre kunna behålla den information de fått 

(Westlund, 2009). Ett material om lässtrategier som använts i skolan med syfte att ge elever 
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en bättre läsförståelse är boken En läsande klass av Gonzalez, Wedsberg och Wendéus 

(2014). I boken nämns fem olika lässtrategier som går ut på att förutspå texter och ställa 

hypoteser, att ställa frågor till textens innehåll, reda ut oklarheter, sammanfatta texten och 

skapa inre bilder under läsningens gång.  

 

Miljöns påverkan 

Enligt Chambers (1993) är det viktigt att böcker finns i barns närhet för att stimulera ett 

intresse för läsning och skrivning. I skolsammanhang kan lärare bidra till detta intresse genom 

att läraren läser högt för sina elever i klassrummet. Även tillgång till böcker i hemmiljön kan 

påverka barns tidiga läs- och skrivinlärning. Genom att föräldrar läser för sina barn förstår de 

att den text som står skriven har ett budskap vilket i sin tur stimulerar deras försök att tidigt 

skriva texter på egen hand (Taube, 2011). Även Lyytinen, m.fl. (2004) har kunnat visa att den 

språkliga stimulans ett barn får genom hemmiljön har betydelse för den tidiga läs- och 

skrivinlärningen vilket också Myrberg (2007) instämmer i.  

    Enligt Molloy (2007) handlar en god läs- och skrivförmåga också om att utveckla ett 

självförtroende hos eleverna. Genom att läraren på ett positivt sätt bekräftar elevernas 

prestationer så stärks deras tilltro till sin egen förmåga vilket leder till en positiv utveckling av 

deras kunskaper. Detta är något som även Stensson (2006), Taube (2007) och Lundberg 

(1991) instämmer i.  

    Enligt en studie av Tjernberg (2013) visar sig ett tydligt ledarskap, höga förväntningar på 

elever, noga övervakning av elevers framsteg samt att personal i skolan tidigt agerar om 

någon elev uppvisar svårigheter hör till framgångsfaktorer när det gäller att främja elevers läs- 

och skrivutveckling. Tjernberg (2013) och Myrberg (2007) menar även att ett förhållningssätt 

som går ut på att vänta och se vad som händer med elevers läs- och skrivförmåga enbart tyder 

på okunskap.  

    Enligt Eriksson Gustavsson, Göransson, Nilholm, Bladini, Samuelsson, Wetso, Alm, 

Hjörne och Asp-Onsjö (2011) kan lärare förhindra att elever senare hamnar i behov av särskilt 

stöd genom att se över sitt sätt att undervisa. Enligt dessa forskare handlar den viktigaste 

faktorn som skolan förfogar över när det gäller att främja elevers läs- och skrivutveckling om 

lärares kompetens när det gäller att använda olika metoder för att undervisa elever utifrån 

skilda förutsättningar och behov. Även fast den pedagogiska metod man som lärare väljer när 

det gäller den första läs- och skrivinlärningen visar sig ha en viss inverkan på elevers framtida 

läs- och skrivutveckling kan valet av metod endast förklara mellan tre och tjugo procent av 
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elevers läs- och skrivförmåga vilket forskningsstudier av Lundberg och Linnakylä (1993) och 

Pinnell, Lyons, DeFord, Bryk och Seltzer (1994) har bekräftat. 

 

Träning i fonologisk medvetenhet 

Lundberg (2007) har utvecklat ett material kallat Bornholmsmodellen som används för att 

träna barn i fonologisk medvetenhet inom skolans värld. Enligt forskare som Cain (2010), 

Moats (1999) och Adams (1991) anses detta material kunna förhindra att elever senare 

utvecklar läs- och skrivsvårigheter. Fonologisk medvetenhet är ett samlingsnamn för barns 

förmåga att leka med språket genom att exempelvis lyssna efter språkljud, rimma, arbeta med 

stavelser, ta bort ljud i början eller slutet av ord samt läsa ut nonsensord. Enligt Lundberg 

(1991) kan mer än hälften av variationen i läs- och skrivförmåga i årskurs 2 förklaras av hur 

väl elever uppfattar fonologisk medvetenhet i förskolan. Myrberg (2007) anser även att träning 

i fonologisk medvetenhet bidrar till en tillväxt av barns ordförråd vilket i sin tur leder till att de 

har lättare att förstå innehållet i de texter de läser. 

    En studie av Bornholmsmodellen visar att den fonologiska medvetenheten har en direkt 

inverkan på elevers läsinlärningsförlopp (Lundberg, Frost & Petersen, 1998). Denna studie 

riktade sig till en grupp förskolebarn i Danmark och genom att barn med bristande fonologisk 

medvetenhet även deltog i studien kunde forskarna visa att träning i fonologisk medvetenhet 

även hade en positiv inverkan även för de barn som senare löpte risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Att tidiga insatser i form av träning i fonologisk medvetenhet har positiva 

effekter för barn som löper risk att senare få problem med sin läsinlärning visar även en studie 

av Poskiparta, Niemi och Vauras (1999). Samtliga elever som deltog i studien hade stora 

svårigheter med den fonologiska medvetenheten. De barn som i studien fick arbeta med ett 

fonologiskt övningsprogram nådde senare upp till en normal läs- och skrivutveckling på 

vårterminen i årskurs 1 medan de elever som inte fick träning i fonologisk medvetenhet 

presterade väsentligt sämre. Slutsatsen som forskarna kunde dra av detta var således att de 

barn som uppvisade lägst språklig förmåga var de elever som tjänade mest på övningar i 

fonologisk medvetenhet.  

    Trots att mycket goda resultat går att uppnå genom träning i fonologisk medvetenhet kan 

man dock inte med säkerhet uttala sig om att detta fullt ut förebygger läs- och 

skrivsvårigheter senare upp i åldrarna. I studien av Lundberg, m.fl. (1988) visade det sig 

nämligen att ungefär var femte elev som trots intensiva insatser med den fonologiska 

medvetenheten ändå inte nådde upp till en god läs- och skrivförmåga under våren i årskurs 1.  
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Åtgärdande insatser avseende läs- och skrivutveckling  
Även när det gäller de åtgärdande insatserna förekommer skilda åsikter bland forskare om 

vilka insatser som är mest effektiva när det gäller att åtgärda redan uppkomna läs- och 

skrivsvårigheter hos elever. Jag har under denna rubrik valt att beskriva den forskning jag 

funnit när det gäller de åtgärdande insatser som genomförts både nationellt och internationellt 

samt deras inverkan på elevers fortsatta läs- och skrivutveckling. 

    I en studie av Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har en jämförelse gjorts av både 

nationella och internationella stödinsatser riktade till elever i behov av särskilt stöd. Syftet 

med denna studie har varit att sammanställa vilka stödinsatser som lyckats förbättra elevers 

möjlighet att nå kunskapskraven när det gäller läs- och skrivförmågan i grundskolan. I studien 

har pedagogiska stödinsatser avseende fem olika arbetssätt studerats i form av kamratlärande, 

samarbetslärande, explicit undervisning, metakognitiva strategier samt individuellt lärande. 

Studien visade att tre av dessa arbetssätt visade sig ha goda effekter när det gällde 

måluppfyllelsen i läsning och skrivning för elever i behov av särskilt stöd. De tre arbetssätt 

som visade sig ge bäst resultat var kamratlärande, explicit undervisning samt träning i 

metakognitiva strategier.  

    Kamratlärande innebär att elever arbetar tillsammans och hjälper och stöttar varandra i sin 

kunskapsutveckling, explicit undervisning är den undervisning som sker direkt från lärare till 

elever i en klassrumssituation och metakognitiva strategier är strategier som används i syfte 

att stödja elever i deras tänkande kring skoluppgifter (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 

2015).   

    Vid kamratlärande uppkom det bästa resultatet när äldre elever undervisade yngre elever 

eller när elever i samma ålder undervisade varandra (Bowman-Perrott, Davis, Vannest & 

Williams, 2013). När det gäller åtgärder i form av metakognitiva strategier visade det sig vara 

bäst när lärare samtalade med elever kring deras skolarbete i mindre elevgrupper. I detta 

avseende handlade de metakognitiva strategierna om elevers tänkande kring sin egen 

läsförmåga i mindre läsgrupper (Chiu, 1988). När det gäller den explicita undervisningen 

anser Hattie (2009) att detta inte enbart bör ske genom att läraren överför sin kunskap till 

eleverna utan att eleverna även ska kunna visa vad de har lärt sig genom att omvandla sina 

kunskaper till ett nytt användningsområde. Först då kan man enligt Hattie (2009) säga att den 

explicita undervisningen har gett ett synligt resultat. En studie som visat sig ge goda resultat 

när det gäller den explicita undervisningen är en studie av Slavin, Lake, Davis och Madden 

(2011) där både högläsning och tyst läsning hos elever har studerats. 
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    Enligt Stensson (2006) och Blachman (1994) är den viktigaste faktorn när det gäller de 

åtgärdande insatserna att oavsett vad man använder för metod när det gäller att åtgärda 

lässvårigheter hos elever så måste man låta den metod man väljer få ta tid eftersom framgång 

i läsning har ett direkt samband med hur mycket barn läser. Stensson (2006) menar att det 

krävs att lärarna lägger ner minst en och en halv timme per dag under den tid eleverna går i 

skolan för att en god läsförmåga ska kunna utvecklas hos eleverna både vad gäller avkodning 

och läsförståelse. Om elever i behov av särskilt stöd har gått miste om en del av denna tid 

krävs ett intensivt arbete för att åtgärda de brister som uppstått. Att läsning är en färdighet 

som kräver tid instämmer även Lundberg och Herrlin (2014), Molloy (2007) och Reichenberg 

(2014) i.  

    När det gäller att åtgärda elevers bristande skrivförmåga anser Gersten och Baker (2001) att 

tre faktorer ger bäst resultat. Dessa tre faktorer är undervisning i skrivprocessens olika steg, 

att lära elever att rikta skrivandet till olika mottagare genom genreskrivning samt att man ger 

en positiv återkoppling på elevers skrivande. Denna återkoppling visade sig ha en positiv 

inverkan på elevers skrivförmåga oavsett om denna återkoppling kom från en lärare eller från 

en studiekamrat.  

    Enligt Stensson (2006) har skolan koncentrerat sig mest på att lära elever att avkoda ord i 

texter och trott att förståelsen kommer av sig självt vilket inte är fallet. Därför behöver skolan 

parallellt med träning i avkodning i ett tidigt stadie även arbeta med att lära eleverna att förstå 

innehållet i de texter de läser. Även Westlund (2009) och Reichenberg (2006) instämmer i 

detta och menar att det är minst lika viktigt att lära eleverna att förstå innehållet i texterna som 

att kunna avkoda varje enskilt ord för sig. Enligt en undersökning gjord av Gough och 

Tunmer (1986) kallad ”The Simple View of Reading” är läsförmåga en kombination av 

avkodning och förståelse och båda delarna är lika viktiga för att en god läsförmåga ska 

utvecklas. Om endast en av dessa faktorer finns med kommer ingen fullgod läsning att 

utvecklas (Gough & Tunmer, 1986). Även Cain (2010) håller med om att avkodning utan 

förståelse inte ger någon fullgod läsförmåga. För att komma till rätta med detta 

rekommenderar Westberg (2009) en intensiv träning i läsförståelse genom att tolka texters 

innehåll både när det gäller det som uttryckligen står i texterna men även det som finns att 

läsa mellan raderna.  
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Rektorers roll vid organiseringen av den specialpedagogiska 
verksamheten 
I början av 2000-talet var avskiljning av avvikande elever från den ordinarie undervisning det 

vanligast förekommande arbetssättet när det gällde undervisning av barn i behov av särskilt 

stöd i landets skolor (Assarson, 2007). En doktorsavhandling av Lindqvist (2013) där rektorer 

i en medelstor kommun i Sverige intervjuats visar att denna syn på den specialpedagogiska 

undervisningen till stor lever kvar än idag inom skolans verksamhet. I undersökningen visade 

det sig att rektorer till stor del ansåg att orsaken till att elever behövde särskilt stöd berodde på 

individuella brister hos barnen själva och dessa brister åtgärdades genom att elever kortare 

eller längre stunder plockades bort från den ordinarie undervisningen.  

    Arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser inte likvärdigt ut i alla skolor runt om i landet 

och enligt Lindqvist (2013) kan detta bero på att de styrdokument som finns är vagt 

formulerade och lämnar en hel del öppet för tolkning, vilket även Höög, Johansson och 

Olofsson (2005) och Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson (2007) instämmer i. Enligt 

Nilholm (2008) är frågan om hur arbetet bör bedrivas kring elever i behov av särskilt stöd en 

kontroversiell fråga som har diskuterats bland forskare både nationellt och internationellt 

under lång tid. I våra senaste läroplaner Lpo 94 (Skolverket, 1994) och Lgr 11 (Skolverket, 

2011) betonas rektors ansvar när det gäller att organisera den specialpedagogiska 

undervisningen på skolorna.  

    Enligt Isaksson (2009) har de stödinsatser som sätts in till barn i behov av särskilt stöd att 

göra med vilket synsätt som finns inom skolorna. Enligt Nilholm (2007) dominerar det 

kompensatoriska perspektivet den specialpedagogiska synen på elever i behov av särskilt stöd 

inom skolans verksamhet. Persson (2013) instämmer i detta och visar genom en omfattande 

granskning av åtgärdsprogram att det kompensatoriska perspektivet genomsyrar den 

specialpedagogiska verksamheten. Enligt de åtgärdsprogram som studerats har de åtgärder 

som satts in till största del fokuserat på att lösa brister hos eleverna själva. En 

totalundersökning i enkätform till högst ansvarige tjänstemän för kommunens skolverksamhet 

i alla 290 kommuner i landet har gjorts av Nilholm, m.fl. (2007) och den undersökningen 

visar att det finns flera olika orsaker till att elever hamnar i behov av särskilt stöd. De orsaker 

som nämns grundar sig inte enbart utifrån tanken att eleven själv uppvisar individuella brister 

utan att det även kan vara så att skolorna kan ha svårigheter med att anpassa undervisningen 

utifrån elevers skilda förutsättningar och behov. Enligt denna studie kan man också utläsa att 

den individuellt inriktade specialundervisningen avtagit i omfattning på senare år och att 
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specialpedagoger istället arbetar mer med större grupper eller i klassrummen tillsammans med 

ordinarie klasslärare.  

    Enligt en studie av Leithwood och Riehl (2003) finns det internationellt sätt två synsätt som 

genomsyrar hur rektorer väljer att organisera skolans verksamhet. Den ena sättet att styra 

skolan handlar om att rektorerna utgår från elevernas förutsättningar och behov och det andra 

handlar om att de ser elevernas kunskaper som ett mått på en lyckad organisering av skolans 

verksamhet. Enligt West, Ainscow och Stanford (2005) och Gross, Shaw och Shapiro (2003) 

krävs en kombination av båda dessa synsätt för att ett lyckat ledarskap ska genomsyra skolans 

verksamhet. En studie gjord av Höög, m.fl. (2005) bekräftar detta och visar att ett 

framgångsrikt ledarskap bygger på att hänsyn tas till elevers skilda förutsättningar och behov 

samtidigt som det även finns höga förväntningar på eleverna vilket i sin tur påverkar 

elevernas vilja att lyckas med sin undervisning. I en studie av Dillard (1995) visade sig tre 

faktorer påverka hur rektorer väljer att organisera den specialpedagogiska verksamheten på 

sina skolor. Enligt Dillard (1995) är dessa faktorer rektorernas egen bakgrund, omtanken om 

varje individs individuella behov samt politiska dokument i form av lagar och förordningar.         

    När det gäller den svenska skolans organisering av den specialpedagogiska verksamheten 

har rektorer att förhålla sig till skollagen, läroplanen samt kommunala och lokala 

styrdokument (Höög, m.fl., 2005, Rapp, 2010). Det finns även studier som visar att för att 

kunna skapa en fungerande organisation behöver rektorerna också kunna ta tillvara de 

kunskaper och den expertis som finns hos pedagogerna på skolan (Fullan & Hargreaves, 

1996). Silns och Mulford (2002) instämmer i detta och menar att om rektorer lyckas motivera 

sina pedagoger att känna att de gör ett viktigt jobb och samtidigt ger pedagogerna möjlighet 

att vidareutbilda sig kan elevernas studieresultat höjas ytterligare. 

     

    De delar under forskningsöversikten som är av särskild relevans för denna studie är tidiga 

tecken på svårigheter, träning i fonologisk medvetenhet samt konsekvenser av en bristfällig 

läs- och skrivförmåga.   
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TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Enligt forskningsansatsen Grundad teori är det viktigt att man som forskare redovisar sin 

förförståelse utifrån den litteratur man har läst eftersom detta i sin tur påverkar de resultat man 

kommer fram till. I denna studie har jag utgått från två teoretiska ramverk; dels de teorier som 

Grundad teori baseras på och dels Nilholms (2007) tre perspektiv på den specialpedagogiska 

verksamheten. Då jag under de senaste tre åren har studerat specialpedagogik vid Linköpings 

Universitet har även begreppen en skola för alla, inkludering och specialpedagogik kommit 

att påverka min syn på den specialpedagogiska verksamheten. Utav den anledningen nämns 

även dessa begrepp under min teoretiska förförståelse. 

 

Forskning ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
Begreppet en skola för alla nämndes första gången i 1980-års läroplan för grundskolan och 

målet med denna formulering var att alla elever skulle känna sig delaktiga och ingå i en 

gemenskap i en inkluderande skolmiljö (Persson, 2013). Enligt Brodin och Lindstrand (2010) 

behöver skolan som organisation sluta prata om normalitet och vad som avviker från det 

normala och istället se variationer och olikheter hos elever som något positivt. Först då kan vi 

prata om en skola för alla.  

    Redan under 1950- och 60-talet började man inom skolans värld prata om hur elever i 

behov av särskilt stöd skulle bli delaktiga i den ordinarie skolmiljön. Från början användes 

begrepp som integration och mainstreaming när man diskuterade dessa frågor men då 

handlade diskussionerna enbart om att elever i behov av särskilt stöd skulle placeras i de 

ordinarie klasserna och inte om hur skolans miljö skulle anpassas efter olika elevers 

förutsättningar och behov (Rosenqvist, 2003). Enligt Skrtic (1995) skapade dessa begrepp ett 

missnöje i samhället vilket var anledningen till att begreppet inkludering kom till. Tanken 

med inkludering handlar således inte bara om var man placerar barn i behov av särskilt stöd 

utan även om att man kan behöva se över undervisningssituationen runt eleverna. Även 

Nilholm (2007) håller med om detta och menar att begreppet inkludering handlar om en 

förändring av skolmiljön så att den anpassas efter elevers olika förutsättningar och behov. 

Enligt Vislie (2003) var det först genom Salamanca-deklarationen (Unesco, 1994) som 

begreppet inkludering fick sitt internationella genombrott. I Salamanca-deklarationen 

(Unesco, 1994) talas det om inclusive education och där står bland annat nämnt att alla barn 

ska undervisas tillsammans i sina ordinarie klasser oavsett vilka svårigheter de har. Detta 

instämmer även Erdis (2012) och Haug (1998) i och de menar att det särskilda stöd som ges 
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till elever så långt som möjligt bör ges i den elevgrupp som eleven normalt tillhör. Inte förrän 

i Lgr80 (Skolverket, 1980) började man tala om att det kunde vara så att brister i lärmiljön 

kunde leda till att elever hamnade i behov av särskilt stöd. Sundqvist (2014) menar att ett 

inkluderande klimat betyder att elevers olikheter bör ses som en naturlig del i vardagen och 

tas tillvara som en tillgång.  

    Begreppet specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där teorier kommer från 

både pedagogik, psykologi, sociologi och medicin (Brodin & Lindstrand, 2010). Enligt Nilholm 

(2007) uppstod specialpedagogik historiskt sett som ett svar på att den vanliga skolan inte 

passade för alla barn och istället utvecklades speciella undervisningssätt eller verksamhetsformer 

då den vanliga pedagogiken inte räckte till. Även Brodin och Lindstrand (2010) samt Cook och 

Schirmer (2003) instämmer i detta och menar att specialpedagogik anses vara något extra i 

undervisningssammanhang som endast vissa barn behöver. 

    Historiskt sett har specialpedagogik från början haft en negativ innebörd då de barn som hade 

svårt att följa med i den ordinarie undervisningstakten hölls utanför skolväsendet och fick 

specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogik stod för något icke-önskvärt vilket också stärktes av 

det faktum att de barn som blev föremål för specialpedagogisk undervisning var de elever som 

av olika anledningar avvek från någon form av normalitet.  

    Enligt Nilholm (2007) kan man se på begreppet specialpedagogik både utifrån ett negativt och 

ett positivt synsätt. Det negativa synsättet grundar sig i att specialpedagogik ges till de elever 

som av olika anledningar inte når upp till skolans mål medan det positiva synsättet handlar om 

att kunna ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Brodin och Ljusberg (2008) 

anser att man troligtvis kan hitta bättre lösningar om man flyttar fokus från att det är eleven som 

har problem till att problemet kan ligga i den fysiska miljön runt barnet. De anser även att om 

man ökar lärarnas kompetens att lyckas undervisa alla barn så skulle färre särlösningar behövas. 

 

Kompensatoriskt perspektiv 

Den grundsyn som dominerats inom skolan från 1800-talets början fram till 1970-talet har  

enligt Nilholm (2007) varit den kompensatoriska synen på barn och deras 

kunskapsinhämtning. Enligt det kompensatoriska perspektivet söks orsaken till de problem 

som elever uppvisar till dem själva och speciallärarens uppgift blir främst att kompensera de 

brister som eleverna uppvisar. Enligt Nilholm (2007) har skolan av tradition utgått från att om 

en elev av någon anledning möter på svårigheter i sitt lärande är det någonting som saknas 

hos eleven och lösningen på problemen handlar enligt detta synsätt om att föreslå passande 
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metoder eller åtgärder för att kompensera de brister eller problem som eleven uppvisar. Det 

kompensatoriska perspektivet grundar sig i en medicinsk/psykologisk tradition där det 

centrala är att diagnostisera elever och för att kunna åtgärda elevernas svårigheter försöker 

man kategorisera elever utifrån grupper av individer som uppvisar samma typ av problematik. 

Det kompensatoriska perspektivet utgår från normalitetsbegreppet som bygger på att det går 

att skilja ut det onormala från det som anses vara normalt och det som betecknas som 

onormalt ska i sin tur behandlas med lämpliga undervisningsmetoder. Den positiva sidan hos 

specialpedagogik som utgörs av att kunna ge dessa grupper av barn extra resurser och skapa 

situationer där de får en chans att lyckas med sin undervisning har enligt Nilholm (2007) 

utgjort grunden för det kompensatoriska perspektivets framväxt. 

 

Kritiskt perspektiv  

Enligt det kritiska perspektivet anses alla elever vara olika och lära sig på skilda sätt och fokus 

i detta perspektiv läggs i stället på hur väl samhället lyckas bemöta elevers olikheter. I det 

kritiska perspektivet talar man ofta om begreppet inkludering. Enligt det kritiska perspektivet 

ses specialpedagogik som något icke-önskvärt där det istället eftersträvas en verksamhet där 

skolor utan hjälp av speciallärare lyckas möta varje elev utifrån deras egna förutsättningar och 

behov i det ordinarie klassrummet.  

    Enligt Nilholm (2007) är det som främst utmärker det kritiska perspektivet missnöjet mot 

olika former av kategoriseringar i form av avvikelser från det normala vilket leder till att 

utesluta elever i behov av särskilt stöd från skolans gemenskap. I det kritiska perspektivet 

finns även en uttalad kritik mot begreppet specialpedagogik som anses bidra till att skapa en 

negativ syn på elever i behov av särskilt stöd. Elever i behov av särskilt stöd kräver enligt 

formuleringen en speciell pedagogik skild från den ordinarie pedagogiken som passar de 

övriga eleverna som inte är i behov av särskilt stöd. I ett kritiskt perspektiv anses olika typer 

av särlösningar motverka tanken på inkludering. Klassrummet ska istället ses som en 

gemenskap där alla individer ska mötas utifrån deras individuella behov och där alla elever är 

lika mycket värda. Stor vikt läggs därför på att få hela klasser att fungera tillsammans i en 

gemenskap. Problemen flyttas i det kritiska perspektivet bort från individen och de svårigheter 

som uppvisas söks istället i miljön runt eleven.  

 

Dilemmaperspektivet 

Enligt Nilholm (2007) är dilemmaperspektivet ett eget perspektiv som utgår från 

grundläggande motsättningar som inte har någon tillfredställande lösning. Enligt 
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dilemmaperspektivet finns inga enkla lösningar när det gäller hur den specialpedagogiska 

verksamheten inom skolorna bör organiseras. Ett dilemma inom skolans värld kan vara att 

man som pedagog å ena sidan ska sträva efter att alla elever ska få likvärdiga kunskaper och 

nå upp till de mål som finns med utbildningen samtidigt som man ska kunna anpassa 

undervisningen utifrån varje elevs skilda förutsättningar och behov. Enligt Nilholm (2007) har 

dilemmaperspektivet ytterligare en dimension som grundar sig i den rätt vi som pedagoger har 

att tillskriva elever en kategorisering av deras kunskapsbrister som grundar sig i huruvida de 

är normala eller inte. Samtidigt som en tidig identifiering av ett barns problematik kan till att 

eleven får den hjälp han eller hon behöver kan det också finnas en risk i att tidigt kategorisera 

elever utifrån deras svårigheter. Ett annat dilemma är att samtidigt som miljön i skolan ska 

anpassas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov tillåts enligt Skollagen (SFS 

2010:800) och Lgr11 (Skolverket, 2011) att olika kompensatoriska lösningar ska finnas i form 

av undervisning i särskolor och mindre undervisningsgrupper. Utifrån ett dilemmaperspektiv 

är man medveten om att alla elever är olika och lär sig på skilda sätt och därför krävs det att 

man som lärare har kunskap om olika undervisningsmetoder som kan användas för att kunna 

anpassa undervisningen efter varje elevs skilda förutsättningar och behov (Nilholm, 2007). 

 

Val av forskningsansats 
Anledningen till att jag har inspirerats av Grundad teori till min studie är för att den anses 

passa särskilt bra vid kvalitativa intervjuer inom det specialpedagogiska området (Dalen, 

2008). Enligt Fejes och Thornberg (2015) erbjuder metodansatsen Grundad teori en 

systematisk och flexibel väg för att samla in och analysera data i syfte att utveckla en egen 

teoretisk modell som är väl grundad i de data som framkommer.  

    Eftersom min studie bygger på en semi-strukturerad intervjuguide som till viss del är styrd 

av specifika frågor så har jag utav den anledningen valt bort att använda mig av en 

hermenuetisk metodansats. En sådan metodansats hade låtit rektorerna få tala mer fritt om 

sina upplevelser men eftersom jag ville kunna jämföra rektorers svar med varandra ansåg jag 

att metodansatsen Grundad teori passade bättre för detta ändamål (Westlund, 2015). Jag hade 

kunnat göra en diskursanalys eftersom jag ville få reda på de sanningar som skapas om vad 

som anses normalt utifrån rektorers synsätt vilket skulle kunna passa in i min studie av 

normalitet och vilka barn som avviker från det normala. Denna metodansats utgår dock från 

att det finns färdiga teorier kring det fenomen som studeras och utav den anledningen valde 

jag bort att göra en diskursanalys (Bolander & Fejes, 2015). 
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    Eftersom det är svårt att helt förutsättningslöst ge sig ut i en studie utan att i förväg ha 

några förutfattade meningar om vad man som forskare kan vänta sig för svar så har jag i min 

studie använt mig av den senare versionen av Grundad teori som utvecklats av Corbin och 

Strauss (1990). I den versionen tar man som forskare hänsyn till den förförståelse man bär 

med sig kring det område man vill studera. I mitt fall utgör förförståelsen av skolan som 

organisation samt synen på elever i behov av särskilt stöd av de 17 år jag själv har arbetat som 

klasslärare samt av den teoretiska bakgrund jag tidigare presenterat i föregående kapitel.  

 

Grundad teori 
Enligt Guvå och Hylander (2003) handlar Grundad teori dels om hur man ser på verkligheten 

och dels om hur man skaffar sig kunskap om den verklighet man lever i. Den forskning som 

bedrivs genom Grundad teori utgår från ett aktörsperspektiv och bygger på tankarna om 

symbolisk interaktionism. Den egna erfarenheten och förförståelsen är en viktig del i 

skapandet av en ny teori genom att forskaren under processens gång ständigt analyserar sitt 

eget förhållande till de data som framkommer. 

    Metodansatsen Grundad teori skapades under 1960-talet av Glaser och Strauss (1967). De 

båda forskarna tyckte sig sakna en metod för att skapa teorier från data och genom att 

utveckla en egen metod där insamlande av data och konstruktion av en teori samverkade 

kunde de på så vis både förstå och förklara vad som pågick i den praktiska verksamhet där 

människor befann sig (Glaser & Strauss, 1967, Glaser, 1998, Guvå & Hylander, 2003).  

    Trots att Glaser och Strauss hade liknande åsikter kring konstruerandet av en 

teorigenererande metodansats så skilde sig deras akademiska bakgrund åt (Hartman, 2001). 

Strauss influerades av symbolisk interaktionism som är en uppfattning om att människans 

förmåga till tänkande är format av det sociala samspel som han eller hon befinner sig i, samt 

av pragmatismen som går ut på att verkligheten skapas av de människor som befinner sig där. 

Eftersom människor konstruerar sin egen verklighet genom de upplevelser de är med om 

ansåg Strauss att man inte kunde använda sig av förutbestämda teorier när man genomförde 

en studie eftersom man i förväg inte kunde veta om dessa teorier var relevanta för det man 

kom fram till. Glaser blev genom sina studier i sociologi medveten om hur man som forskare 

ofta för över sina egna tankar och åsikter till det insamlade datamaterialet och det var på 

denna punkt som Glaser och Strauss började gå skilda vägar när det gällde hur det insamlade 

datamaterialet skulle tolkas (Hartman, 2001). Glaser menade att forskaren fritt skulle använda 

sin egen kreativitet i kodningen och kategoriseringen av det insamlade materialet medan 
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Strauss å andra sidan ansåg att forskaren bar med sig egna tankar och åsikter vilket i sin tur 

påverkade tolkningen av de data man samlade in (Hartman, 2001).  

    Den ursprungliga synen på Grundad teori som utvecklades av Glaser och Strauss (1967) 

innebar att forskaren så förutsättningslöst som möjligt skulle ge sig ut i sin studie. Strauss 

utvecklade några åt senare tillsammans med Corbin en mer detaljerad anvisning kring hur 

forskningsprocessen skulle genomföras. I den bok som skrevs av de båda författarna Corbin 

och Strauss (1990) tar författarna hänsyn till det faktum att man som forskare bär med sig 

någon form av förförståelse kring det område man vill studera (Corbin & Strauss, 1990).  

    I Grundad teori samlar forskaren in data som sedan kodas och kategoriseras. I kodningen 

försöker forskaren hitta likheter och skillnader i det insamlade datamaterialet och i slutskedet 

av kodningen väljs vissa koder bort medan andra koder slås ihop med varandra. När 

kärnkategorier börjar framträda sorteras materialet utifrån kodfamiljer och i slutskedet 

försöker forskaren finna relationer mellan koderna vilket hjälper till i utvecklandet av en 

teoretisk modell. Under kodningsprocessen skrivs även anteckningar kring vad man upptäckt i 

det insamlade materialet i form av memos och dessa memos utgör sedan grunden för att 

utveckla en teori utifrån kodning av det insamlade materialet. Syftet med metoden är att 

försöka hitta olika mönster genom att forskaren jämför de data som samlats in. Under tiden 

datainsamling pågår analyseras samtidigt dessa data. Genom att forskaren analyserar de data 

som samlats in väcks nya frågor vilket leder till att den fortsatta datainsamlingen förändras 

under arbetets gång (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Detta kallas för att man gör ett 

teoretiskt urval. I Grundad teori är det även av största vikt att forskaren är medveten om det 

som kallas main concern, dvs. det som deltagarna i studien är måna om att föra fram och 

gärna återkommer till under datainsamlingens gång. Genom att forskaren tar hänsyn till 

deltagarnas main concern försöker man på så vis utgå från aktörernas perspektiv och 

handlingar (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).  

 

Teoretiska grundantaganden bakom Grundad teori 

Enligt Guvå och Hylander (2003) behöver man som forskare ha kännedom om grundtankarna 

inom den symboliska interaktionismen för att kunna förstå sig på och använda sig av 

metodansatsen Grundad teori eftersom man som forskare dels ställer frågor utifrån ett 

aktörsperspektiv och dels intresserar sig för de sociala handlingar som gestaltas. Enligt den 

symboliska interaktionismen är människans förmåga att tänka formad av de sociala situationer 

han eller hon är med om under livets gång. Genom de sociala interaktionerna tillgodogör sig 
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människorna den mening som gör det möjligt att tänka och utföra mänskliga handlingar 

(Hartman, 2001).  

    Pragmatismen har sitt ursprung i Deweys tankeställning om att verkligheten inte existerar 

för sig själv utan skapas av de människor som befinner sig i den. Enligt pragmatismen har 

allting som finns en betydelse (Hartman, 2001). Enligt Dewey utvecklas all kunskap i relation 

till vilken nytta den gör och de erfarenheter man samlar på sig skapas genom ett samspel 

mellan individen och dess omgivning (Allwood & Erikson, 2010).  

 

Systematisering och analys av data 

Vid analys av en kvalitativ intervju enligt Grundad teori görs först en kodning där man 

försöker finna likheter och skillnader i det insamlade datamaterialet. Denna kodning består 

enligt Glaser (1978) av två steg som kallas för substantiv och teoretisk kodning. Den 

substantiva kodningen delas in i en öppen och en selektiv kodning. Under den öppna 

kodningen färgmarkerar forskaren hela stycken eller enstaka ord och benämner dessa med en 

kod. Dessa koder sorteras sedan och jämförs med varandra och under den selektiva kodningen 

väljs de mest framträdande koderna ut. Under detta stadie riktar forskaren in sig på att fånga 

det viktigaste i datamaterialet genom att leta efter kärnkategorier. Under den teoretiska 

kodningen försöker forskaren se hur de substantiva koderna kan relateras till varandra och 

syftet är nu att utifrån dessa koder skapa en teoretisk modell. För att underlätta denna process 

utvecklade Glaser (1978) en lista på 18 teoretiska kodfamiljer som kunde användas i detta 

stadie av kodningen. Exempel på kodfamiljer kan vara kulturer, motsatspar, dimensioner eller 

processer. Det slutliga steget under kategoriseringen blir sedan skapandet av en egen teoretisk 

modell som är grundad i de data som samlats in.   

    Inom Grundad teori utgår forskaren från ett aktörsperspektiv vilket innebär att man strävar 

efter att försöka förstå deltagarnas syn på det som efterfrågas i studien. För att få reda på vad 

deltagarna försöker säga i datainsamlingen använder forskaren sig av main concern som är 

ytterligare ett centralt begrepp inom Grundad teori. Main concern är kärnan i det som 

deltagarna i studien vill komma fram till och det som de är måna om att föra fram under 

studiens gång (Thornberg & Forslund Frykedal, 2005).  

    I Grundad teori påbörjas kodningen och jämförelserna mellan data direkt vilket leder 

forskaren vidare till en ny datainsamling. Detta kallas för ett teoretiskt urval (Bryman, 2014) 

vilket innebär att utvecklingen av en teori växer fram i takt med att man upptäcker mönster i 

det material man samlar in. Denna parallella process mellan datainsamling och analys pågår 

under hela arbetets gång (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Under kodningsprocessen 
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kan forskaren komma på ytterligare frågor som han eller hon vill få svar på. Dessa tankar 

skrivs då ner i form av memos och dessa memos använder sedan forskaren under analysen av 

de resultat som studien visar. 

 

Metod för denna studiens datainsamling 
Datainsamlingsmetoden är en intervjustudie av kvalitativ art. Enligt Bryman  

(2014) utgår en kvalitativ studie från ett induktivt synsätt när det gäller relationen mellan teori 

och forskning med syfte att skapa en ny teori kring det fenomen som studeras medan en 

kvantitativ studie istället lägger vikt vid att pröva olika teoriers giltighet (Bryman, 2014).   

    En semi-strukturerad intervju är enligt Dalen (2008) den vanligaste formen av intervju. I en 

sådan intervju riktas samtalet in på bestämda ämnen som forskaren i förväg valt ut. I en semi-

strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide som följs men trots detta kan ändå 

följdfrågor uppkomma under samtalets gång (Dalen, 2008). Att spela in en kvalitativ intervju 

är något som Bryman (2014) rekommenderar för att man sedan ska kunna använda sig av citat 

när man redovisar sitt resultat.  
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GENOMFÖRANDE 
När det gäller genomförandet av min studie har jag valt att beskriva datainsamlingen och 

analysen under olika rubriker. Eftersom denna studie bygger på en gemensam datainsamling 

har den rubrik som handlar om genomförandet av datainsamlingen skrivits tillsammans med 

mina två studiekamrater. På så vis har en likvärdighet kunnat skapas i våra skilda studier när 

det gäller hur datainsamlingen har gått till. Även när det gäller rubrikerna urval, etiska 

överväganden och datainsamlingsmetod har en likvärdighet försökt att eftersträvas. 

 

Genomförande av datainsamlingen 
Anledningen till att denna studie kom till var eftersom jag tillsammans med två andra 

studiekamrater ville undersöka rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärares 

uppdrag. Genom att kunna samla in data tillsammans uppkom möjligheten att få tillgång till 

ett större datamaterial i form av intervjuer med rektorer från tre kommuner i landet. Då vi 

riktade in oss mot tre olika delar i det gemensamma uppdraget kring speciallärarens yrkesroll 

påbörjade vi i denna del av processen en gemensam intervjuguide som tog upp de tre olika 

delarna vi ville studera (se bilaga 1). Under denna period bestämde vi oss även för att utgå 

från en gemensam metodansats för att underlätta analysprocessen. När vi blev färdiga med 

intervjuguiden skapade vi en gemensam transkriptionsnyckel som utgjorde riktlinjer för hur 

våra transkriberingar skulle göras (se bilaga 2). På så vis skapades en likvärdighet i det 

insamlade datamaterialet.  

    Nästa steg var att vi kontaktade tre rektorer, en i vardera kommun. Kontakten togs via 

telefon eller mail. I anslutning till den första kontakten skickades även ett missivbrev och en 

blankett om samtycke till medverkan med (se bilaga 3 och 4). Förutom detta skickade vi även 

med en fallbeskrivning som vi önskade att varje enskild rektor skulle läsa igenom innan 

intervjuerna genomfördes för att på så vis starta en tankeprocess innan intervjun ägde 

rum. Intervjuguiden, missivbrevet, blanketten om samtycke, fallbeskrivningen och 

transkriptionsnyckeln finns med som bilagor till denna studie.    

    Eftersom studien inspirerats av Grundad teori valde vi att genomföra en varsin intervju i ett 

första skede och efter vi transkriberat vår egen intervju mailade vi transkriptionerna till 

varandra. Efter att vi på egen hand analyserat dessa tre första intervjuer förändrade vi sedan 

vår intervjuguide. Ett antal frågor togs bort, någon fråga omformulerades och ytterligare 

frågor kom till. Därefter kontaktade vi tre nya rektorer, en i vardera kommun. 

Samma procedur genomfördes igen i form av att vi först transkriberade vår egen intervju, 
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skickade över denna till varandra, genomförde en ny analys och förändrade intervjuguiden 

ytterligare en gång. Denna gång behövde inte så stora justeringar i intervjuguiden göras. 

Slutligen kontaktade vi de sista rektorerna i studien och transkriberingarna av dessa intervjuer 

delgavs till varandra ytterligare en gång. Genom att vi justerat vår intervjuguide efter våra 

analyser av det insamlade datamaterialet har vi på så vis förhållit oss till det teoretiska urvalet 

enligt Grundad teori.  

    I samband med varje intervju förklarades de forskningsetiska principerna både muntligt 

och skriftligt för rektorerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det missivbrevet som skickades ut innan 

varje intervju förtydligades i början av intervjusituationen och blanketten ”samtycke till 

medverkan” skrevs på av rektorerna. Denna blankett tog upp samtliga forskningsetiska 

principer. Vid genomförandet av intervjuerna tillfrågades rektorerna om intervjuerna fick 

spelas in med hjälp av mobiltelefon (Bryman, 2014, Dalen 2008). Under transkriberingen 

av intervjuerna har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet genom att kommunerna istället för 

deras riktiga ortsnamn benämnts som A, B och C.   

    Varje intervjusituation inleddes med en gemensam ingress som lästes upp för deltagarna. 

Genom att göra på detta vis ville vi få fram vår syn på intervjusituationen samt hur intervjun 

var upplagd i form av en fallbeskrivning och tre olika delar som belyste de studier som 

datainsamlingen skulle användas till.  

    Vi har genomfört insamlingen av data till tre separata studier utifrån en gemensam 

intervjuguide som varit uppdelad i tre olika delar som har belyst våra olika inriktningar. För 

att datainsamlingen skulle bli så rättvisande som möjligt har hänsyn tagits till placeringen av 

de olika delarna i intervjuguiden. Således har alltid min del i intervjuguiden placerats som 

nummer ett i mina tre intervjuer och de andra studiernas delar har fått alternera mellan andra 

och tredje plats i intervjuguiden. På samma sätt har min del i intervjuguiden alternerats mellan 

andra och tredje plats i mina studiekamraters intervjuer. Vid varje intervjutillfälle skrevs 

även memos ner i form av anteckningar som sedan på olika sätt använts i våra analyser.  

    Den totala insamlingen av data i studien omfattas av 445 minuter och 45 sekunder inspelad 

intervjutid samt 197 sidor transkriberat intervjumaterial. 

 

Genomförande av analysen 
Redan efter genomförandet av den första intervjun påbörjades arbetet med att koda och 

kategorisera innehållet i det insamlade materialet. Det första steget var att göra en substantiv 

kodning då jag färgmarkerade innehållet i varje intervju för sig och dessa färgmarkeringar 

utgjorde olika koder. Färgmarkeringen gjordes i ett word-dokument och i dokumentet 
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markerade jag hela stycken, enstaka ord eller meningar i olika färger utifrån vad jag fann i 

intervjumaterialet. Koderna var i detta stadie väldigt nära det som verkligen sades i 

intervjuerna. Parallellt med detta arbete kopierade jag och klistrade in färgmarkeringarna i ett 

nytt dokument där jag arbetade med kodningen av dessa markeringar i intervjun. I detta 

dokument skrev jag även ner memos som jag hade samlat in under intervjusituationerna. 

Dessa memos kunde vara att rektorn talade fortare när han eller hon pratade om vissa delar i 

intervjun, att rektorn pratade tystare, vred sina händer, tvekade, skrattade eller liknande. Vid 

de intervjuer som jag inte själv genomförde frågade jag mina studiekamrater om hjälp när det 

gällde antecknandet av dessa memos. Jag lade även under den substantiva kodningen till andra 

typer av memos som handlade om vad jag kommit fram till i analysen av min första intervju 

vilket kunde påverka min förförståelse och i förlängningen även min tolkning av de resultat 

jag kom fram till under nästa intervju. Jag skrev även ner memos som handlade om vilken 

litteratur jag läst under arbetets gång vilket också kunde påverka min framtida analys av det 

insamlade materialet.  

    När detta arbete var färdigt letade jag i varje intervju efter rektorernas main concern dvs. 

vad det var för något som rektorerna hela tiden återkom till i sina samtal. I detta stadie letade 

jag även efter centrala begrepp som användes av rektorerna när de berättade om sina 

uppfattningar och erfarenheter kring speciallärares uppdrag. Dessa begrepp skrev jag sedan 

ner i form av en begreppslista och genom att göra på detta sätt kunde jag i analysen använda 

mig av ett teorinära, abduktivt arbetssätt. Efter jag skrivit fram centrala begrepp och main 

concerns började sedan den teoretiska kodningen då jag tog bort koder som inte hade lika stor 

betydelse för mitt slutliga resultat samtidigt som jag även förde ihop koder till dess att 

kategorier istället uppstod. De kategorier som jag fann sorterade jag sedan utifrån kodfamiljen 

processer och i detta stadie letade jag efter verb som kunde beskriva det jag funnit i 

intervjuerna. Exempel på processer som uppkom i detta stadie var ”åtgärdande insatser”, 

”förebyggande insatser”, ”handledande arbete” och ”kollegialt lärande”. På detta vis fortsatte 

jag att analysera intervju för intervju till dess att de tre första intervjuerna var analyserade, en 

från varje kommun.  

    I detta skede bestod mina tre frågeställningar av vilka uppfattningar och erfarenheter 

rektorer har kring organiseringen av speciallärares arbete när det gäller de förebyggande och 

åtgärdande insatser som sätts in för att främja barns läs- och skrivutveckling, om rektorers 

tidigare erfarenhet av specialpedagogik har någon inverkan på hur de väljer att organisera 

speciallärares arbete samt om det framträder några skillnader mellan rektorerna när det gäller 

deras uppfattningar och erfarenheter av speciallärares arbete. 
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    Eftersom Grundad teori handlar om att forskaren hela tiden gör nya upptäckter ju mer man 

analyserar det insamlade materialet så uppkom efter kodningen och kategoriseringen av de 

första tre intervjuerna en ny frågeställning som jag ville få svar på. Eftersom min tolkning av 

rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärares yrkesroll grundar sig i Nilholms tre 

perspektiv på specialpedagogik så ville jag även väva in detta i en av mina frågeställningar. 

Detta resulterade i att den sista frågeställningen istället förändrades från att enbart handla om 

ifall det gick att utläsa några skillnader mellan rektorernas uppfattningar och erfarenheter av 

speciallärares arbete till att se om det fanns några skillnader sett ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. 

    Efter de tre första intervjuerna var genomförda gjordes ändringar i intervjuguiden och 

eftersom jag i detta stadie förändrade min sista frågeställning tillkom ytterligare frågor utifrån 

ett specialpedagogiskt perspektiv. Eftersom en fallbeskrivning redan ingick i studien där 

rektorer fick ta ställning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv så hade redan frågor utifrån 

detta framkommit i de första intervjuerna men jag kände ändå att vissa delar kunde förtydligas 

ytterligare. Efter detta gjordes inga större förändringar i intervjuguiden som kom att påverka 

studiens resultat. Den kodning och kategorisering som beskrivits ovan genomfördes på 

liknande sätt med samtliga nio intervjuer i studien.  

 

Urval  
Till denna studie har ett urval gjorts i form av rektorer verksamma i F-6 skolor inom 

kommunal verksamhet. Studien omfattar tre kommuner och tre rektorer har intervjuats i varje 

kommun. Urvalet av dessa nio rektorer från tre olika kommuner i landet har gjorts utifrån 

ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2014) och Trost (2012) innebär 

ett bekvämlighetsurval att man väljer ut deltagare enligt närhetsprincipen och som enkelt 

finns att tillgå. Anledningen till att vi valde ett bekvämlighetsurval var eftersom vårt val av 

metodansats inbegriper ett teoretiskt urval där nya frågeställningar efter hand har dykt upp. 

I Grundad teori sker analys och datainsamlande parallellt vilket inneburit att även 

en tidsaspekt har kommit i fråga. När en omarbetad intervjuguide varit klar har en ny intervju 

behövts bokas snabbt för att en vidare analys av nya intervjuer skulle kunna 

genomföras. Enligt Bryman (2014) är det viktigt att man beskriver det bortfall som funnits i 

studien eftersom detta påverkar studiens resultat. I vårt fall har inget bortfall funnits. 
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Etiska överväganden  

I våra enskilda studier och i det gemensamma arbetet kring datainsamlingen har vi beaktat de 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Syftet med de forskningsetiska principerna är att 

utforma ett etiskt förhållningssätt mellan forskaren och deltagarna i studien.  

    Informationskravet medför att forskaren har en skyldighet att ge studiens deltagare 

information om de villkor som gäller för deltagandet. Det måste också ges information om att 

deltagandet är frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas utan att ange orsak till 

detta. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien muntligt eller skriftligt ger sitt 

samtycke till att medverka. Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) ska de 

namn som förekommer på platser eller personer i studien avidentifieras så att obehöriga inte 

ska kunna ta del av känslig information. Nyttjandekravet avser att insamlat datamaterial 

enbart får användas i de tre enskilda studierna som genomförts.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
Under denna rubrik har jag valt att presentera varje frågeställning för sig för att på så vis göra 

resultatet så tydligt som möjligt. I samband med resultatet har även en analys gjorts av 

rektorers uppfattningar och erfarenheter kring speciallärares arbete i relation till 

forskningsbakgrunden. Nilholms (2007) perspektiv på den specialpedagogiska verksamheten 

har spelat en stor roll vid presentationen av mina data då en av mina frågeställningar har 

utgått ifrån dessa tre perspektiv. 

    Tre teoretiska koder har kommit att genomsyra analysen av det insamlade datamaterialet i 

form av tidiga insatser, handledning och kollegialt lärande. Eftersom jag inspirerats av 

metodansatsen Grundad teori som handlar om att den teori som utvecklas ska vara grundad i 

de data som framkommer har jag valt att presentera mitt resultat utifrån dessa koder som i 

form av teman genomsyrat de avsnitt som presenteras. 

    Under tolkningen har jag använt mig av memos som jag skrivit ner under intervjuerna samt 

memos som handlat om den teoretiska förförståelse jag införskaffat mig under arbetets gång. 

Jag har även tagit hänsyn till de main concerns som rektorerna har uttryckt i intervjuerna.  

  

Rektorers uppfattningar och erfarenheter kring organiseringen av 
speciallärares arbete med fokus på de förebyggande och åtgärdande 
insatser som sätts in för att främja barns läs- och skrivutveckling 
Under denna rubrik har jag valt att presentera de resultat jag kommit fram till i två 

underrubriker som jag döpt till förebyggande och åtgärdande insatser för att på så vis göra 

resultatet så tydligt som möjligt.  

   De tre teoretiska koder som framkom genom analysen i form av tidiga insatser, 

handledning och kollegialt lärande har genomsyrat både de förebyggande och åtgärdande 

insatserna som speciallärare enligt rektorerna i studien bör arbeta med för att främja barns läs- 

och skrivutveckling. 

 

Förebyggande insatser 

    När det gäller de förebyggande insatserna nämns vikten av att dessa insatser sker i ett tidigt 

stadie vilket bör genomsyra speciallärares arbete enligt rektorerna i studien. Enligt rektorerna 

leder tidiga upptäckter av elevers svårigheter till att förebyggande insatser sätts in till större 

grupper av elever vilket bidrar till att fler elever får del av de förebyggande insatserna istället 

för att dessa insatser riktas mot enskilda elever. Att många elever får del av förebyggande 

insatser upplever rektorerna är av största vikt då de åtgärdande insatserna riktade till elever i 
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behov av särskilt stöd upplevs öka för varje år som går. I förskoleklass genomförs träning i 

fonologisk medvetenhet enligt Bornholmsmodellen av förskolepersonalen på skolan och med 

hjälp av specialläraren analyseras sedan elevernas resultat. Enligt rektorerna bidrar träning i 

fonologisk medvetenhet till att höja samtliga elevers resultat. När det gäller de förebyggande 

insatser som görs av speciallärare nämner rektorer även hur viktigt det är att speciallärare 

arbetar tillsammans med ordinarie klasslärare genom ett kollegialt lärande för att få igång 

den första läsinlärningen hos eleverna. Denna träning handlar enligt rektorerna både om att 

träna förmågan att avkoda ord i texten samt att förstå innehållet i den text de har läst. 

 

i Förskoleklass så scannar vi av alla barnen…vi jobbar enligt Bornholm (B1, 170221)  

man tränar fonologisk…medvetenhet…för alla barn höjer ju sina resultat vad jag har sett, (C1, 

170218) 

däremot analysen och sammanfattningen…det jobbar…specialläraren…med (A3, 170327)  

en stor insats riktas mot de lägre åldrarna för att få igång …avkodningen 

och…läsförståelsen…där jobbar ju specialläraren i samarbete med pedagogerna med olika 

insatser, vi ska upptäcka saker tidigt…för då kan vi förebygga för många istället för att göra 

insatser mot en och en (A1, 170224)  

det är jätteknepigt för elever idag som inte har nån…bra grund och stå på och dom barnen blir ju 

fler och fler… det gör mig bekymrad (C1, 170218)  

 

    Att tidiga insatser är viktiga instämmer Scarborough, m.fl., (1998) i. Dessa forskare menar 

att ju tidigare man kan identifiera tecken som tyder på läs- och skrivsvårigheter desto större är 

även möjligheten att komma till rätta med elevers svårigheter. Enligt rektorerna nämns att 

träning i fonologisk medvetenhet enligt Bornholmsmetoden bidrar till att höja alla elevers 

resultat vilket ligger i linje med Lundbergs (1991) forskning som visar att mer än hälften av 

variationen i läs- och skrivförmåga i årskurs 2 kan förklaras med hur väl elever uppfattar 

fonologisk medvetenhet i förskolan. Även forskare som Cain (2010), Moats (1999) och 

Adams (1991) instämmer i detta och menar att genom att elever arbetar med fonologisk 

medvetenhet utifrån Bornholmmetoden kan uppkomsten av senare läs- och skrivsvårigheter 

förhindras. Det finns samtidigt forskning som visar det motsatta, nämligen att träning i 

fonologisk medvetenhet inte kan bidra till att hjälpa alla elever att utveckla en god läsförmåga 

(Lundberg, m.fl., 1998). I intervjuerna nämns en oro över att elevers svårigheter ökar i 

omfattning vilket även nationella utvärderingar av Skolverket (1993, 1995, 2004) bekräftar. 

Enligt rektorerna i texten behöver eleverna träning både i att kunna avkoda ord i texten samt 

att förstå innehållet i den text de har läst. Detta ligger i linje med en undersökning av Gough 
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och Tunmer (1986) som visar att en fullgod läsförmåga kräver en kombination av avkodning 

och förståelse. 

 

    Enligt rektorerna i studien kan förebyggande insatser även handla om att specialläraren ger 

handledning till de pedagoger som behöver stöd i sitt lärande för att bättre kunna anpassa sin 

undervisning utifrån elevernas behov. Genom att specialläraren bidrar med sin kompetens får 

lärarna på så vis tillgång till fler verktyg för att kunna parera i ett klassrum vilket enligt 

rektorerna leder till att de känner sig stärkta i att själva kunna lyckas med sin undervisning. 

Enligt rektorerna i studien leder detta till att förebyggande insatser kan ges av klasslärare 

själva utan behov av speciallärarens hjälp.  

 

det förebyggande är ju egentligen att stödja läraren…så att den får rätt kompetens. Så 

kompetensen…ut…från speciallärare måste även sprida sig till… övriga pedagoger (B1, 

170221)  man kommer aldrig ha så mycket resurser så att en speciallärare konstant kan vara ute i 

klassrummet…Utan det handlar om hur många verktyg kan en lärare behärska för att kunna 

parera i ett klassrum, då måste vi ju greppa specialläraren som kanske kan andra metoder (B2, 

170324) de får en kompetens så att de…känner sig stärkta i att ja men ja det här kan jag faktiskt 

göra själv i klassrummet… Man måste se…behovet. Och sedan arbeta efter det. (A3, 170327) 

 

    Enligt rektorerna handlar speciallärares arbete om att sprida kunskaper om olika metoder 

till klasslärare för att de på så vis ska kunna anpassa undervisningen på egen hand utifrån 

elevers skilda förutsättningar och behov. Detta ligger i linje med vad forskning visar, 

nämligen att den viktigaste framgångsfaktorn inom skolans värld när det gäller att förhindra 

uppkomsten av senare läs- och skrivsvårigheter är att de som undervisar i skolan har god 

kompetens och kan använda olika metoder i sin undervisning för att kunna anpassa sin 

undervisning utifrån de skilda behov som elever uppvisar (Eriksson Gustavsson, m.fl., 2011).  

 

Åtgärdande insatser 

    När det gäller rektorernas uppfattningar och erfarenheter av de åtgärdande insatser som 

utförs av speciallärare nämns även där vikten av tidiga insatser. De åtgärdande insatser som 

genomförs sätts in redan i förskoleklass utifrån att elever uppvisat ett lågt resultat på de tester 

som gjorts utifrån Bornholmsmodellen. De tidiga åtgärdande insatser som sätts in till elever i 

behov av särskilt stöd handlar enligt rektorerna till stor del om att ge mer av samma metod då 

träning i fonologisk medvetenhet anses utgöra grunden för språket. Enligt rektorerna 

underlättar en god läs- och skrivförmåga även kunskapsutvecklingen i fler ämnen då en god 
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läs- och skrivförmåga även krävs i andra skolämnen. Ju tidigare de förebyggande insatserna 

sätts in desto mindre omfattande anser rektorerna att elevers svårigheter blir ju högre upp i 

åldrarna de kommer.  

 

redan i Förskoleklass så scannar vi av alla barnen…vi jobbar enligt Bornholm…dom barnen 

som vi märker inte ligger åldersadekvat…träffar speciallärare redan i förskoleklass (B1, 170221) 

specialläraren…tränar fonologisk…medvetenhet…att man förstått…Man kan koppla ihop ljudet 

med bokstaven, att hjärnan ska snabbt uppmärksamma det och det är ju teknik…Och det här 

kommer ju efter när man har tränat den språkliga medvetenheten. För språklig medvetenhet är ju 

grunden till språket eller vad man ska säga (C1, 170218)  

det gynnar ju alla ämnen i skolan…har du skriv- och lässpråket…så kommer det högre upp i 

åldrarna underlätta matten, glappet mellan trean och fyran är jättestort för det handlar 

jättemycket om läsförståelsen när du kommer i fyran och ska lösa dina matteuppgifter (B1, 

170221) 

och sen övergår det ju till kompensation… vi kompenserar ju mera…ju äldre eleverna blir (B2, 

170323) 

 

    Genom att elever utvecklar en god läs- och skrivförmåga förhindras uppkomsten av ”the 

4th grade slump”. Enligt Chall (1983) är detta ett fenomen som vanligtvis uppkommer i 

årskurs 4 då textmassorna i elevernas läroböcker blir alltmer omfattande. Även Stanovich 

(1986) instämmer i att de svårigheter elever har med sin läs- och skrivinlärning förs vidare 

upp i årskurserna under deras skolutbildning. Enligt rektorerna i studien nämns att en god 

läsförmåga även påverkar elevernas möjligheter att lyckas med sin undervisning när det gäller 

ämnet matematik. Detta ligger i linje med forskningsstudier av Lundberg och Sterner (2006) 

som visat att en god läsförmåga hänger samman med elevers möjlighet att nå upp till en god 

måluppfyllelse även i ämnet matematik. Enligt rektorerna bör speciallärare arbeta med fortsatt 

träning i fonologisk medvetenhet för de elever som ännu inte nått upp till ett fullgott resultat. 

Att träning i fonologisk medvetenhet har en positiv inverkan för de barn som senare löper risk 

att utveckla läs- och skrivsvårigheter visar en studie av Lundberg, Frost och Petersen (1998).  

 

    Enligt rektorer kan speciallärare även behöva handleda pedagoger i åtgärdande syfte för att 

komma till rätta med problem som kan vara orsakade av den lärmiljö där eleven befinner sig. 

Genom handledningen bidrar specialläraren med sin kompetens med syfte att klassläraren ska 

lyckas möta elevers olika behov på egen hand. Även i detta fall nämns ett kollegialt lärande 

mellan speciallärare och de pedagoger som arbetar på skolan. Enligt rektorerna är detta ett 
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förändringsarbete som måste få ta den tid som behövs för att det ska kunna genomsyra hela 

skolans verksamhet. 

 

jag vill att man ska ut och handleda och driva frågan om hur man jobbar mest effektivt i 

klassrummet (A2, 170324) 

Att jag lyckas inte med den här eleven. Varför gör jag inte det? då har specialläraren en annan 

verktygsbas att bygga på…Om du gör så här och så här, så tror jag att eleven reagerar på ett 

annat sätt. Har du provat det?...dels tittar hon på hur eleven reagerar och dels så tittar hon på 

hur läraren är mot den eleven eller hur övriga klasskamrater är (A1, 170224) 

Det här beteendet är det orsakat av läraren? Vilket inte är ovanligt heller…och då är det skolans 

uppdrag att förändra undervisningen. (C2, 170316) 

Så kompetensen…från speciallärare måste även sprida sig till…övriga pedagoger…men så är 

det väl i all förändringsarbete. Att det måste ta tid. (B1, 170221) 

 

    Enligt rektorerna i studien kan de svårigheter som elever uppvisar uppkomma genom den 

lärmiljö eleven befinner sig i. Detta stämmer överens med det kritiska perspektivet på 

specialpedagogik där orsaken till elevers svårigheter kan behöva sökas i den miljö eleven 

befinner sig i (Nilholm, 2007). Även Brodin och Ljusberg (2008) instämmer i detta och menar 

att man troligtvis kan hitta bättre lösningar om man flyttar fokus från att det är eleven som har 

problem till att problemet kan ligga i den fysiska miljön runt barnet.  

 

Så påverkar rektorers tidigare erfarenhet av specialpedagogik deras 
uppfattningar om organiseringen av speciallärares arbete 
Rektorerna i studien har alla en bakgrund som klasslärare och de har antingen arbetat på låg-, 

mellan- eller högstadiet. Tre av dessa rektorer har även en utbildning inom specialpedagogik. 

En rektor har läst specialpedagogik som fördjupning under sin utbildning till grundskollärare 

(B1), en rektor har gått Specialpedagogprogrammet vid Linköpings Universitet (B2) och en 

rektor har läst Magisterprogrammet i specialpedagogik (B3). 

 

    I resultatet har det visat sig att tidigare erfarenhet av specialpedagogik till viss del har 

påverkat rektorers uppfattningar om hur speciallärares arbete bör organiseras. I detta 

hänseende nämns hur viktigt det är för rektorerna att kunna ta tillvara de spetskunskaper som 

specialläraren besitter vilket märks mer uttalat i de intervjuer med rektorer som själva har en 

specialpedagogisk kompetens med sig från tidigare utbildningar. De spetskunskaper 

speciallärare har kan enligt rektorerna bidra till att i ett tidigt stadie kunna utröna vilken typ 
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av svårighet eleverna uppvisar och genom ett kollegialt lärande mellan elevhälsans personal 

och övrig personal kan rätt åtgärder sättas in till de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Genom handledning där speciallärare förklarar vad olika elever behöver för att klara den 

ordinarie undervisningen t.ex. i form av struktur och ordning sprids kompetensen från 

elevhälsans personal till övrig personal på skolan. Detta blir tydligt i följande citat: 

 

jag som specialpedagog i botten är jätteglad för dom kunskaper jag har kring det…och jag kan 

också verkligen förstå hur viktig elevhälsans personal är och hur viktigt det är att elevhälsans 

personal ”krokar arm” som jag säger… med övrig personal så att det inte blir några vi och 

dom… utan det är vi tillsammans…Ja, men jag hjälper dig att visa vad struktur och ordning kan 

va. Så man inte bara säger: Ja, men den här behöver struktur och ordning och så går läraren, 

även dom här spetskompetenserna… att jag vet hur viktiga dom är…att specialläraren…tidigt 

kan bidra med vad det kan vara för att utröna vilka svårigheter det är (B2, 170323) 

 

    Enligt rektorer med specialpedagogisk kompetens bör den spetskompetens som 

speciallärare besitter spridas till övriga personal genom ett kollegialt lärande. Detta ligger i 

linje med vad Fullan och Hargreaves (1996) har kommit fram till, nämligen att det är av 

största vikt att rektorer kan ta tillvara de kunskaper och den expertis som finns hos 

pedagogerna för att en fungerande organisation ska kunna skapas. Genom att speciallärare 

bidrar med sin spetskompetens leder detta enligt rektorerna till att den övriga personalen får 

hjälp med tips och idéer kring hur de bättre kan möta elever i behov av särskilt stöd då en 

tydligare bild ges av vilka svårigheter eleverna uppvisar. Exempel på svårigheter som 

speciallärare kan bidra till att utröna med hjälp av sin spetskompetens kan enligt min tolkning 

vara att svaga läsare har svårt att avkoda ord i texterna (Westlund, 2009) samt att svårigheter 

med fonologisk medvetenhet kan vara ett tidigt tecken på dyslexi (Høien & Lundberg, 1999). 

     

    I intervjuerna märks en tydlig koppling mellan de rektorer som har specialpedagogisk 

kompetens och de som inte har det när det gäller synen på hur organisationen av speciallärares 

arbete bör utformas. De rektorer som har specialpedagogisk kompetens nämner mer 

uttryckligt i intervjuerna en strävan efter att den specialpedagogiska verksamheten bör utgå 

från tanken om inkludering och en skola för alla. De nämner även hur viktigt det är att 

speciallärare kan förklara för eleverna varför de behöver arbeta med extra åtgärder så att 

eleverna inte ska behöva känna sig misslyckade med sin skolgång.  
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det ska ju inte vara på nåt sätt att man känner sig att man är…dålig för att gå iväg och 

läsa…utan behöver träna. Ha en dialog med barnen…förklara varför det är viktigt, det är inte lätt 

heller om man får reda på redan i ettan att…du är dålig på det här. Det följer en hela vägen upp i 

grundskolan… så det är väldigt viktigt hur man kommunicerar… (B1, 170221) 

självklart så mycket inkludering som är möjligt…att det är skolan som ska anpassas, inte eleven 

(B3, 170406) 

vi hoppas ju…att vi kommer åt alla…En skola för alla… (B1, 170221) 

 

    Enligt rektorerna i studien nämns att det är skolan som ska anpassas till eleverna och inte 

tvärt om. Detta ligger i linje med den forskning som finns om inkludering. Enligt Skrtic 

(1995) handlar inkludering inte enbart om var man placerar barn i behov av särskilt stöd utan 

även om att man kan behöva se över undervisningssituationen för att alla elever ska kunna 

lyckas med sin undervisning. Enligt Nilholm (2007) kan specialpedagogik både ha en positiv 

sida och en negativ sida. Den negativa sidan grundar sig i att specialpedagogik ges till de 

elever som av olika anledningar inte når upp till skolans mål medan den positiva sidan handlar 

om att kunna ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver. Utifrån det negativa 

synsättet att specialpedagogik ges till de elever som inte klarar av att nå upp till skolans mål är 

det enligt min tolkning av yttersta vikt att specialläraren kan förklara för eleverna varför de 

behöver träna vidare på vissa moment för att på så vis undvika att de känner sig misslyckade 

med sin undervisning. Genom att förklara att alla är olika och lär sig på skilda sätt kan elevers 

olikheter ses som en naturlig del i vardagen och tas tillvara som en tillgång vilket ligger i linje 

med en skola för alla (Sundqvist, 2014). I citaten ovanför går det att spåra ett utdrag från de 

memos och main concerns som jag använt mig av i analysen där en negativ erfarenhet av 

specialpedagogik hos rektorerna har påverkat hur de vill förändra den specialpedagogiska 

verksamheten till att utgå från elevers styrkor för att på så vis kunna stärka deras tilltro till sin 

egen förmåga.  

 

Skillnader mellan rektorers uppfattningar och erfarenheter av 
speciallärares arbete sett utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 
I intervjuerna märks en skillnad mellan rektorerna i studien när det gäller deras uppfattningar 

och erfarenheter av speciallärares arbete. 

  

    I studien finns exempel på rektorer vars uppfattningar och erfarenheter av speciallärares 

arbete handlar om att verksamheten bör genomsyras av ett kritiskt perspektiv där 

specialläraren befinner sig på plats i klassrummet och arbetar tillsammans med ordinarie 
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klasslärare. Den övervägande uppfattningen från rektorerna i studien handlar dock om att 

speciallärares arbete till största del präglas av ett kompensatoriskt perspektiv där de arbetar 

med enskild undervisning riktad till elever i behov av särskilt stöd. Den enskilda 

undervisningen som genomförs i dessa fall sker i form av en till en undervisning i närliggande 

grupprum. 

 

    Genom att den specialpedagogiska verksamheten präglas av ett kritiskt perspektiv leder 

detta enligt rektorerna till att de åtgärder som speciallärare genomför genomsyras av mer 

förebyggande insatser riktade till större elevgrupper. Detta syns i intervjuerna genom att 

specialläraren hjälper till att ta fram material eller lästränar med elever för att förbättra deras 

avkodning eller läsförståelse. Genom att speciallärare finns på plats i klassrummen ökar 

personaltätheten runt elevgruppen vilket enligt rektorerna bidrar till att skapa lugn och ro i en 

besvärlig elevgrupp samtidigt som detta medför att ett kollegialt lärande bedrivs på skolan. 

Genom handledning från speciallärare kan klassläraren få hjälp med material som passar till 

elevgruppen. 

 

speciallärarens främsta uppgift är att vara i klassrummet (A3, 170327) 

I vissa andra fall behövs det va en…dämpande effekt och då kan det ju fungera bra att man 

ger…stöd inne i klassrummet…för då är jag en extra pedagog som finns där och ge lugnet…en 

stor insats riktas ju mot de lägre åldrarna för att få igång läsinlärningen….och även 

läsförståelsen…där jobbar ju specialläraren i samarbete med pedagogerna med olika insatser… 

för då kan vi förebygga för många…olika läsgrupper eller…intensivläsning…där avkodningen 

inte…har lossnat (A1, 170224) 

att man hjälper klassläraren med att titta på material (A2, 170324) 

 

    Genom att speciallärare arbetar tillsammans med ordinarie lärare i klassrummen kan tidiga 

insatser enligt rektorerna genomföras riktade till svaga läsare som har svårt att avkoda texter 

eller som har svårt att förstå innehållet i de texter de läser. Att en kombination av förståelse 

och avkodning krävs för att en god läsförmåga ska utvecklas ligger i linje med vad forskning 

visat (Gough & Tunmer, 1986). I intervjuerna nämner rektorerna att speciallärares arbete även 

kan innefatta ett arbete i form av läsgrupper eller intensivläsning med elever. Enligt en 

forskningsstudie av Chiu (1988) har ett arbete i form av lästräning i grupp visat sig kunna 

förbättra elevers möjlighet att nå kunskapskraven när det gäller läsförmåga i grundskolan. 
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    I studien finns även exempel på rektorer vars uppfattningar och erfarenheter av 

speciallärares uppdrag handlar om att de specialpedagogiska insatserna som utförs av 

speciallärare till största del bör bestå av åtgärdande insatser. I dessa skolor präglas 

speciallärares arbete till stor del av ett enskilt arbete med elever i form av en till en 

undervisning utanför klassrummen. Enligt dessa rektorer i studien handlar synsättet att elever 

plockas ut från den ordinarie undervisningen om en tradition kring hur speciallärares arbete 

har sett ut i landet sen lång tid tillbaka. Genom att elever plockas ut från den ordinarie 

undervisningen upplever rektorerna att lugn och ro kan skapas för eleverna. Då speciallärarna 

fokuserar på det positiva utifrån elevernas prestationer leder detta till att eleverna själva 

märker att de kan lyckas med sin undervisning vilket enligt rektorerna i sin tur bidrar till att ge 

eleverna en bättre självkänsla. 

 

När det är speciallärare…så är det oftast så att då är det en åtgärd… och en åtgärd är ju när det 

krävs… extraresurs liksom… och då är det ofta att man går nån annanstans (B2, 170323) 

sen så…upplever ju många att det är skönt att gå iväg och läsa, få…lugn och ro (B1, 170221) 

och där måste man ju också tänka på att en del barn lär ju faktiskt bäst att inte vara… i den stora 

gruppen…fokusera på det positiva (B3, 170406) 

man måste ha någon slags positiv upplevelse istället för att misslyckas hela tiden…och det måste 

ju öka så att säga dom elevernas självkänsla…och liksom känna att man lyckas (C1, 170218) 

anpassa till det som bedrivs i klassrummet…ge dom hjälpmedel, specialläraruppdraget det har 

av tradition alltid funnits i Sverige…dom jobbar ju mest med enskilda elever…dom kanske 

behöver träna på något specifikt, och då går dom ifrån (C2, 170316) 

 

    Genom att speciallärarna fokuserar på det positiva kring elevernas prestationer bidrar detta 

enligt rektorerna till att skapa en känsla hos elever att de kan lyckas med sin undervisning. 

Detta ligger i linje med forskning av Stensson (2006), Taube (2007), Lundberg (1991) och 

Molloy (2007) som menar att en positiv bekräftelse av elevers prestationer bidrar till en högre 

kunskapsutveckling då de elever som blir uppmärksammade på ett positivt sätt vill kämpa 

ytterligare lite till med sitt skolarbete. Även Gersten och Baker (2001) har genom 

forskningsstudier kommit fram till ett liknande resultat, nämligen att en positiv återkoppling 

till elever har visat sig leda till att elever höjer sitt studieresultat.  
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DISKUSSION 
I studien framträder en del skillnader när det gäller de nio rektorers uppfattningar och 

erfarenheter av speciallärares uppdrag som studerats.  

    I några av skolorna har ett större steg tagits när det gäller placeringen av speciallärare ute i 

verksamheten medan i de flesta skolor i studien bedrivs större delen av speciallärares 

undervisning genom en till en undervisning där elever plockas ut från den ordinarie 

undervisningen. Enligt flera av rektorerna i studien uttrycks dock en önskan om att 

speciallärare bör befinna sig mer ute i klasserna men av olika anledningar har detta ännu inte 

hunnit genomsyra speciallärares arbete på de skolor som studerats.  

    I studien har jag funnit att rektorers tidigare erfarenhet av specialpedagogik tycks ha en viss 

inverkan när det gäller hur de beskriver organiseringen av speciallärares arbete på skolorna.     

    När det gäller rektorers uppfattningar och erfarenheter kring de förebyggande och 

åtgärdande insatser som speciallärare bör arbeta med nämns vikten av tidiga insatser, att 

speciallärares spetskompetens bör spridas genom handledning till övriga pedagoger samt att 

skolans verksamhet bör präglas av ett kollegialt lärande mellan elevhälsans personal och 

övriga personal som framgångsfaktorer som bör genomsyra hela skolans verksamhet.  

    Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdrag visar även att den 

kompensatoriska synen på specialpedagogik övervägs i studien där eleven plockas ut från 

undervisningen för att få hjälp i form av en till en undervisning i ett angränsande grupprum. 

Att det kompensatoriska perspektivet är övervägande inom skolans verksamhet är något som 

Nilholm (2007) tidigare har visat. Enligt rektorerna handlar detta om en tradition som är svår 

att bryta. I studien finns även exempel på det kritiska perspektivets framväxt där rektorer 

beskriver att speciallärare arbetar mer i klassrummet tillsammans med ordinarie klasslärare 

samt dilemmaperspektivet som handlar om att det inte alltid finns en enkel lösning på de 

problem som uppkommer inom skolans värld.   

    Att tidiga insatser är av största vikt både när det gäller förebyggande och åtgärdande 

insatser instämmer en hel del forskningsstudier i. Enligt Westlund (2009) kan tidiga tecken på 

bristande läs- och skrivförmåga hos elever utgöras av att dessa elever har svårt att finna en 

lust att läsa, har svårt att urskilja viktig information i en text samt har svårt att avkoda orden i 

texten de läser. Om dessa upptäckter görs i ett tidigt stadie kan senare svårigheter hos elever 

till stor del undvikas. Enligt Tjernberg (2013) utgör en av de viktigaste framgångsfaktorerna i 

skolan av att personalen i skolan tidigt agerar i de fall svårigheter redan har uppkommit hos 

elever. Enligt Fullan & Hargreaves (1996) behöver rektorerna ta tillvara de kunskaper och den 

expertis som finns hos pedagogerna på skolan och genom att speciallärarna enligt min 
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tolkning sprider sin expertis genom handledning kan lärarna på så vis använda sig av fler 

metoder för att anpassa undervisningen utifrån skilda elevers förutsättningar och behov.  

    Flera av rektorerna i studien nämner även att elevers bristfälliga kunskaper i många fall har 

ett samband med hur väl lärarna lyckas anpassa sin undervisning utifrån varje elevs skilda 

förutsättningar och behov. Det förvånar mig att så många rektorer nämner att detta kan vara 

en orsak till elevers bristfälliga kunskaper.  

    I intervjuerna nämner rektorerna att ett arbete som präglas av träning i fonologisk 

medvetenhet leder till att samtliga elever höjer sina resultat i skolan. Att träning i fonologisk 

medvetenhet kan bidra till att utveckla elevers läs- och skrivförmåga visar en hel del tidigare 

forskningsstudier (Adams, 1991, Moats, 1999, Cain, 2010). Enligt dessa forskare kan till och 

med en tidig träning i fonologisk medvetenhet bidra till att uppkomsten av senare läs- och 

skrivsvårigheter hos elever minskar. Trots detta finns även forskning som visar det motsatta, 

nämligen att träning i fonologisk medvetenhet inte alls leder till att alla elever utvecklar ett 

gott resultat när det gäller kunskapsinhämtningen (Lundberg, m.fl., 1988). 

    Att läsning är en färdighet som kräver tid och att ett samarbete med elevers vårdnadshavare 

kan bidra till att ge elever den tid som behövs för att utveckla denna förmåga uttrycks av 

rektorerna. De nämner även att genom en god läsförmåga kan svårigheter högre upp i åldrarna 

förhindras då läsning utgör grunden även i andra ämnen som exempelvis matematik. Detta 

bekräftas av forskningsstudier av Lundberg och Sterner (2006) som kommit fram till ett 

liknande resultat. Att glappet mellan årskurs 3 och årskurs 4 är stort nämns också av 

rektorerna vilket bekräftar tanken på ”the 4th grade slump” som innebär att textmassorna från 

årskurs 4 blir alltmer omfattande (Chall, 1983). I intervjuerna nämns även att ju tidigare 

insatser som sätts in desto bättre är förutsättningarna att lyckas åtgärda elevers svårigheter i 

tid. Ju äldre eleverna blir desto större blir också omfattningen av de specialpedagogiska 

insatserna ifall elevernas svårigheter inte åtgärdas i tidig ålder. Även detta ligger i linje med 

vad tidigare forskning har visat, nämligen att ju tidigare man kan identifiera tecken som tyder 

på läs- och skrivsvårigheter desto större är även möjligheten att komma till rätta med elevers 

svårigheter (Scarborough, m.fl., 1998).  

    Enligt rektorerna i studien nämner rektorerna hur viktigt det är att speciallärare bygger på 

det som eleverna är bra på och berömmer deras prestationer för att på så vis kunna få eleverna 

att bli medvetna om sina framsteg. Forskningsstudier av Gersten och Baker (2011) visar ett 

liknande resultat, nämligen att en positiv återkoppling leder till att elever själva 

uppmärksammar sina framsteg vilket i sin tur stärker deras självförtroende.  
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    I samtliga kommuner framträder en önskan om att speciallärare ska kunna arbeta mer med 

förebyggande insatser riktade till hela elevgrupper. Samtidigt uttrycks en oro över att fler och 

fler elever kommer till skolan i behov av stöd och detta behov upplevs enligt rektorerna öka 

för varje år som går. Att andelen elever i behov av särskilt stöd ökar i landet bekräftar 

nationella utvärderingar av Skolverket (1993, 1995, 2004). Då elevers svårigheter upplevs öka 

för varje år som går handlar speciallärares arbete enligt rektorerna till stora delar om att 

åtgärda de svårigheter som eleverna redan har hunnit utveckla. Genom handledning av 

speciallärare till de lärare som har svårt att anpassa undervisningen utifrån elevers skilda 

förutsättningar och behov kan en förändrad undervisning genom tips och idéer från 

specialläraren leda till att klassläraren själv kan utföra en hel del förebyggande insatser som 

kommer hela klasser till del. I förlängningen kan detta enligt min tolkning leda till att färre 

elever hamnar i behov av särskilt stöd. Enligt rektorerna kan speciallärare genom att dela med 

sig av sin spetskompetens bidra till att lärarna på skolan få tillgång till fler metoder vilket i sin 

tur leder till att de kan anpassa undervisningen utifrån de skilda behov som eleverna uppvisar. 

Detta ligger i linje med forskning som visar att en kombination av flera metoder krävs för att 

den grundläggande läs- och skrivinlärningen ska falla på plats (Myrberg, 2007).  Enligt 

samma forskningsstudie visar sig den enskilt viktigaste faktorn för att kunna förebygga att 

elever senare hamnar i behov av särskilt stöd vara kompetenta lärare som både har förmågan 

att upptäcka elever i riskzonen samtidigt som de också har kompetens nog att kunna hjälpa 

eleverna innan deras svårigheter blir för alltför stora (Myrberg, 2007). 

    I studien visar sig det kompensatoriskt perspektiv vara vanligast i de skolor som studerats. 

Att det kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik är vanligast förekommande inom 

skolans verksamhet är något som Nilholm (2007) enligt tidigare forskningsstudier har 

bekräftat. Det märks samtidigt i studien en tendens till det kritiska perspektivets framväxt där 

speciallärare arbetar tillsammans med lärare i klassrummen. Enligt min tolkning kan 

speciallärare utifrån ett kritiskt perspektiv lättare kunna sätta in tidiga åtgärdande insatser till 

elever då de befinner sig i verksamheten och genom detta kan observera elever i deras 

ordinarie undervisningsmiljö.  

    Det jag har kommit fram till med denna studie är att det är svårt att kunna skapa en skola 

för alla där undervisningen i klassrummen utgår från varje elevs olika förutsättningar och 

behov då rektorers uppfattningar och erfarenheter till viss del styr hur den specialpedagogiska 

organisationen utformas på skolorna i landet. En konsekvens som enligt min tolkning kan bli 

av detta är att de elever som får en skolgång präglad av en hel del tidiga förebyggande insatser 

i lägre grad borde utveckla läs- och skrivsvårigheter medan de elever som får en skolgång 
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präglad av åtgärdande insatser i stor omfattning redan har hunnit utveckla läs- och 

skrivsvårigheter då det förebyggande arbetet till stor del saknas. I de skolor jag studerat har de 

åtgärdande insatserna fått störst utrymme och de förebyggande insatserna som leder till att 

färre elever utvecklar läs- och skrivsvårigheter har många gånger varit bristfälligt. Jag 

upplever av denna anledning inte att det ges likvärdiga förutsättningar till alla elever i de 

skolor som finns runt om i landet vilket för mig strider mot tanken om en skola för alla.  

    Enligt Skollagen (2010:800) står det nämnt att utbildningen inom skolväsendet ska vara 

likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men blir denna utbildning verkligen likvärdig om 

det är upp till varje rektor för sig att tolka styrdokumenten och organisera den 

specialpedagogiska verksamheten på skolorna utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar 

kring vad speciallärarens uppdrag bör vara?  

    När det gäller trovärdigheten och tillförlitligheten med denna studie så är det alltid svårt att 

veta huruvida rektors uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdrag stämmer 

överens med hur speciallärares arbete förhåller sig i verkligheten. Genom att jag lämnade ut 

en fallbeskrivning i förväg till rektorerna som de under intervjusituationen skulle ta ställning 

till utifrån hur de skulle sätta in de specialpedagogiska resurserna i det fall som beskrevs så 

kan en tillrättalagd bild ha skapats utifrån rektorernas utsagor. Om jag istället hade valt att 

inte lämna ut denna fallbeskrivning i förväg kanske en mer rättssäker bild hade skapats kring 

rektorerna uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdrag men detta är något som 

jag inte med säkerhet kan uttala mig om. 

 

Metoddiskussion  

Datainsamlingen till denna studie har skett i form av kvalitativa intervjuer. Genom att det 

insamlade datamaterialet omfattat sammanlagt nio intervjuer med rektorer i tre kommuner i 

landet upplever jag att jag har fått ett tillräckligt stort material för att kunna dra några 

slutsatser utifrån rektorers erfarenheter och uppfattningar om speciallärares uppdrag. Inget 

bortfall har skett vilket har bidragit till att ge studien en hög trovärdighet. Då transkriberingen 

av intervjuerna har gjorts i word-dokument och därefter mailats till varandra har en snabb 

bearbetning av det insamlade datamaterialet kunnat göras. Eftersom mitt mål med denna 

studie har varit att få en bild av rektorers uppfattningar och erfarenheter kring speciallärares 

uppdrag kändes kvalitativa intervjuer som ett bra val av datainsamlingsmetod.  

    Metodansatsen Grundad teori har känts som ett passande val för att kunna få svar på de 

frågeställningar jag utgått från i min studie. Den kodning och kategorisering som gjorts 

utifrån det insamlade datamaterialet har genomförts i word-dokument där jag med hjälp av en 
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dator kunnat klippa ut och klistra in citat från intervjuerna. Att arbeta med kodningen och 

kategoriseringen i form av word-dokument har underlättat mitt analysarbete då jag lättare 

kunnat se likheter och skillnader genom att jämföra citat med varandra.  

    De svårigheter jag har upplevt genom att arbeta med Grundad teori är att det är svårt att 

inte påverkas av olika influenser under studiens gång vilket den ursprungliga grundtanken 

med denna metodansats är. Min studie har dock utgått från den senare versionen av Grundad 

teori av Corbin och Strauss (1990) där det tas hänsyn till den förförståelse forskaren har kring 

det område som studeras. Genom att en tidig analys görs i metodansatsen av de data som 

framträder redan i den första intervjun så är det lätt att dessa tidiga upptäckter senare påverkar 

vad man tror sig se för resultat även i nästkommande intervju. Då jag parallellt under studiens 

gång läst en hel del tidigare forskning har denna litteratur i sin tur påverkat dels mina 

frågeställningar och dels min tolkning av de resultat jag kommit fram till. Som ett exempel på 

detta kan nämnas Nilholms (2007) tre perspektiv på specialpedagogik som ledde till att en av 

mina frågeställningar kom att innefatta skillnader mellan speciallärares arbete i olika 

kommuner sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Genom att jag under hela processen har 

skrivit ner min egen påverkan av den litteratur jag läst i form av memos har dessa upptäckter 

blivit synliga under processens gång.   

    Jag är dock medveten om de brister som finns i denna studie då det är väldigt svårt att få en 

tydlig bild av rektorers uppfattningar och erfarenheter kring speciallärares uppdrag när man 

endast, som i detta fall, studerar nio rektorers bild av verkligheten. Ytterligare en brist med 

min studie är att jag inte på egen hand har genomfört eller transkriberat samtliga intervjuer 

utan enbart en tredjedel av det insamlade materialet. Enligt den metodansats jag inspirerats av, 

Grundad teori, så pågår både analys och tolkning även under transkriberingen av det 

insamlade datamaterialet. 

 

Vidare forskning 
Då det i studien framkommer att rektorer väljer att organisera speciallärares arbete på olika 

sätt skulle det var intressant att i en framtida studie kunna ta reda på vad olika organisering av 

speciallärares arbete kan ge för konsekvenser för elevers läs- och skrivutveckling. En sådan 

studie skulle innebära att den praktiska verksamheten skulle behöva studeras antingen genom 

intervjuer eller observationer av speciallärare eller elever i behov av särskilt stöd. Att använda 

Grundad teori som metodansats skulle kunna vara ett lämpligt val även för denna studie. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Gemensam ingress 

Innan vi börjar är det viktigt för mig att få förtydliga att jag och mina studiekamrater kommer på alla 

sätt följa gällande forskningsetiska principer för all datainsamling och hantering av data vidare i 

studien. Jag vill att du ska känna dig helt trygg med detta och veta att du när som helst kan avbryta ditt 

deltagande, utan att förklara orsak. 

Tack för att du ville ställa upp i den här intervjun. Det är mycket värdefullt för mig att få höra om just 

dina erfarenheter och tankar kring speciallärarrollen i din verksamhet. Jag tycker att det här är ett ämne 

som är både aktuellt och väldigt intressant. Den forskning som finns kring detta är i huvudsak gjort 

utifrån speciallärares och specialpedagogers perspektiv. Jag saknar rektorers perspektiv på detta och 

därav den här studien. 

När jag tänker på intervjusituationen som sådan så handlar det för mig inte om att jag ska hinna ställa 

en massa frågor till dig. Jag är som sagt i huvudsak intresserad av dina tankar och erfarenheter kring 

speciallärarrollen. Ta god tid på dig att svara. En stund av tystnad kan få tankar att landa hos både dig 

och mig och gör de inte det så är inte det heller hela världen. Jag kommer att ställa frågor som gör att 

vi håller oss inom de teman som är viktiga. 

Den här intervjun kommer att bestå av tre olika delar. En del handlar om vilka förebyggande eller 

åtgärdande insatser som speciallärare gör, en annan om hur uppdragsfördelningen ser ut mellan 

speciallärare och specialpedagog och en tredje om speciallärarens arbete inom elevhälsan. Gemensamt 

för intervjuns olika delar är att de alla har fokus på elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 

Nu startar jag inspelningen och därefter börjar vi intervjun. 

 

Gemensamma inledande frågor 

* Kan du berätta om din bakgrund? (antal år i yrket, annan yrkeserfarenhet, utbildning, Varför arbetar 

du i skolan? Hur har du hamnat här?) 

* Kan du beskriva den skola du arbetar på? (åldersspann, antal elever, klasstorlek) 

* Hur ser organisationen av den specialpedagogiska verksamheten ut på skolan? (vilka behörigheter, 

hur drar du bäst nytta av den specialpedagogiska kompetensen speciallärare/specialpedagog, 

elevhälsan) 
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Del 1: (Min del i studien) 

Intervjufrågor avseende följande inriktning: 

Vilka förebyggande eller åtgärdande insatser görs av speciallärare för att främja barns läs-, skriv- och 

språkutveckling. 

 

Speciallärarens uppdrag: 

Hur har du som rektor valt att organisera speciallärares arbete med fokus på de insatser som görs för 

att främja barns läs-, skriv- och språkutveckling? 

Vad ser du för fördelar med att organisera speciallärares arbete på detta sätt? 

Finns det några nackdelar med denna organisation och i så fall vilka? 

Vilka insatser utför specialläraren/speciallärarna på skolan för att främja barns läs-, skriv- och 

språkutveckling? Hur går detta arbete till? Berätta vidare. 

Anser du att det finns något som kan förbättras på skolan när det gäller de insatser som görs för att 

främja barns läs-, skriv- och språkutveckling? Hur då? 

Finns det några hinder som skulle kunna försvåra detta arbete? Hur hanterar ni dem? 

 

Förebyggande insatser: 

Hur arbetar skolan förebyggande för att förhindra att elever senare hamnar i behov av särskilt stöd? 

Vem utför dessa förebyggande insatser? Hur genomförs de förebyggande insatserna? Var? När? 

Sker olika förebyggande insatser beroende på elevers ålder eller behov? 

 

Åtgärdande insatser: 

Vilka åtgärdande insatser görs av speciallärare på skolan när det gäller elever i behov av särskilt stöd 

med fokus på läs-, skriv- och språkutveckling? Hur genomförs de åtgärdande insatserna? Av vem? 

Var? När? 

Var befinner sig specialläraren när han eller hon arbetar med elever som behöver särskilt stöd? 

 

Orsaker till behov av stöd: 
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Hur upptäcks de elever som är i behov av särskilt stöd? 

 

(Del 2:) 

Hur styr rektorer de språk-, läs- och skrivinriktade specialpedagogiska insatser som görs av 

specialläraren i relation till specialpedagogen? 

 

Fallbeskrivning (Bilaga lämnas tillsammans med missivbrevet till rektor) 

Några veckor efter höstterminens start kommer två ambitiösa men uppgivna pedagoger i år 3 till 

elevhälsoteamet för att lyfta sin oro kring en elev. Det här är deras berättelse: 

Adam får varje morgon vid lämning på fritids stora utbrott. Han hamnar i affekt, blir arg, skriker 

otrevliga saker till föräldrar och personal, blir våldsam och kastar saker även om någon är i vägen. I 

klassrummet gör Adam inte det han ska. Han stör lektionerna genom att pennor och saker kastats, 

trummas med, pratar rätt ut och skrattar på fel ställe. Adam visar stort motstånd till att skriva och har 

svårt att välja böcker som han ska läsa, men sedan inte gör. Adam koncentrerar sig bara korta 

stunder och tröttnar fort och börjar störa istället. När vi bemöter Adams oacceptabla beteende blir 

han arg och den sista tiden har detta eskalerat och nu sticker han iväg ut på skolgården och är borta 

långa stunder. Han brukar klättra upp i något träd och lyssnar inte när vi försöker få ner honom. Det 

här fungerar inte längre och vi känner en enorm frustration. Jag kan inte lämna resten av klassen och 

leta reda på Adam när jag har lektion. Det fungerar inte att ha honom i den ordinarie undervisningen 

längre. Utöver detta har du som rektor fått kännedom om att Adam har uttryckt till en annan lärare på 

skolan att han känner sig utpekad och obekväm när han kommer tillbaka in i klassrummet efter en 

konflikt med utbrott. ”Alla tittar på mig när jag kommer in i klassrummet igen och tänker säkert att 

jag har något problem.” 

* Hur skulle du som rektor ta dig an detta fall och hur skulle du använda dina specialpedagogiska 

resurser? 

Följdfrågor vid behov: 

-Hur skulle du som rektor styra organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten utifrån vem 

som gör vad och med vem i denna fallbeskrivning? 

-Vilka specialpedagogiska insatser skulle du styra in dina specialpedagogiska resurser att göra med 

fokus på specifika läs- och skrivsvårigheter? 

-Vilka specialpedagogiska insatser skulle du styra in dina specialpedagogiska resurser att göra med 

fokus på språklig sårbarhet. 
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Specialpedagogisk verksamhet 

* Om vi tänker oss att språk-, läs- och skrivinriktade specialpedagogiska insatser, görs som en respons 

på elevers olika behov. Vilka tänker du då är de viktigaste behoven hos eleverna på den här skolan? 

* Vem är det som genomför språk-, läs- och skrivinriktade specialpedagogiska insatser på er skola och 

hur går det till när ni fördelar sådana ansvarsområden? 

* Specialpedagogiska insatser kan handla om operativa insatser tillsammans med elever, om 

handledning av pedagoger. Kan du berätta om hur det går till när ni kommer fram till hur och till vem 

den specialpedagogiska insatsen ska riktas. 

 

Speciallärares och specialpedagogers kunskapsområde och uppdrag 

* Hur skulle du beskriva speciallärares uppdrag i samband med elevers olikheter i språk-, läs- och 

skrivutveckling? 

* Hur skulle du beskriva specialpedagogers uppdrag i samband med elevers olikheter i språk-, läs- och 

skrivutveckling? 

* Vad anser du i det specialpedagogiska uppdraget för samman dessa både yrkesgrupper och vad 

skiljer dem åt? 

* Skulle du se det som en resurs att en och samma lärare besitter kompetens som både speciallärare 

och specialpedagog? På vilket sätt? Vilka problem skulle det kunna skapa? 

 

(Del 3:) 

Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärarens uppdrag i elevhälsan med fokus på språk-, 

läs och skrivinlärning. 

Vad är elevhälsa för dig? 

Vilken koppling kan det finnas mellan språk-, läs och skrivundervisning och elevhälsa? 

Tror du att din bakgrund har betydelse för hur du organiserar elevhälsan på din skola? I så fall på 

vilket sätt? 

Hur organiserar du som rektor elevhälsoteamsmötet på din skola? 

Vilka yrkesgrupper är med i elevhälsoteamet (EHT)? 
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Hur har specialläraren specifika roll (svenska) för betydelse för elevhälsoteamets arbete? 

Vilken kompetens anser du att specialläraren i svenska bidrar med? Ge exempel! 

Hur påverkar arbetet i elevhälsoteamet speciallärarens uppdrag? Eller tvärtom? 

Specialläraren i svenska möter och samarbetar olika yrkesgrupper i EHT. Vad bidrar speciallärarens i 

dessa sammanhang och hur det ser samarbetet ut? 

Finns det en gemensam syn på det specialpedagogiska arbetet i elevhälsan? Hur påverkar den språk-, 

läs och skrivundervisningen? 

Diskuteras det utifrån olika synsätt och kompetenser? Hur påverkar det språk-, läs och 

skrivundervisningen? Exempel. 

Hur ser de frågor ut som tas upp i EHT där man inte har en gemensam syn? (Där de olika 

professionerna arbetar individuellt och där ansvaret delas upp.) Ge gärna exempel? 

I EHT sker ett resonemang och en dialog. Finns det problem eller ärenden som inte löses genom 

dialog eller resonemang i EHT? Hur gör man då? 

Vilka förutsättningar har du som rektor att ge specialläraren redskap, så att hen ska kunna utföra sitt 

arbete på ett professionellt sätt i elevhälsoteamet? 

Vilka frågor eller ärenden får störst fokus och mest tidsutrymme under ett elevhälsoteamsmöte? Vilka 

ärenden får inte lika stort fokus? 

Vilka uppgifter skulle du önska att specialläraren (med inriktning i svenska) ska ha i elevhälsoteamet? 

Ge gärna exempel. 
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Transkriptionsnyckel 

 

…   paus under 2 sekunder 

… …   paus mellan 2-4 sekunder 

… … …   paus på 6 sekunder eller mer 

förebyggande fet stil vid särskilt stark betoning  

citattecken  hänvisar till något sagt eller skrivet 

eh/ä  ljudliga betänkanden vid funderingar 

mm  bekräftande eller instämmande respons 

NAMN  tas bort av hänsyn till forskningsetiska principer, ersätts med titel 

SKOLANS NAMN tas bort av hänsyn till forskningsetiska principer, ersätts med stadie 

KOMMUN tas bort av hänsyn till forskningsetiska principer, ersätts med  

A, B, C 

(x), (xx)  omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) motsvarar flera ord) 

SKRATT  en person skrattar 

SKRATTAR  flera personer skrattar 

 

I alla intervjuer har vi ändrat talspråk till skriftspråk. Exempel på detta är ordet dom som 

ändrats till dem. Vi har dock inte ändrat felsägningar eller när bokstäver eller stavelser har 

fallit bort eller lagts till i ett ord. Ett exempel på detta är ordet lågstadie istället för lågstadiet. 
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Norrköping 2017-02-19  

Missivbrev  

  
Hej!   

Mitt namn är Petra Bohlin och jag läser sista terminen på Speciallärarprogrammet vid 

Linköpings Universitet med inriktning mot läs-, skriv- och språkutveckling. Under den sista 

terminen ingår att jag ska skriva ett examensarbete och det ämne jag har valt att skriva om 

är ”Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärarens uppdrag med fokus på läs-, 

skriv- och språkutveckling”.  

  
Jag kommer att skriva mitt examensarbete enskilt men datainsamlingen kommer att ske 

tillsammans med två andra studenter vid namn Rebecka Ålander och Berit Wallentin från 

Linköpings Universitet. Utifrån ämnet ”Rektorers uppfattningar och erfarenheter 

av speciallärarens uppdrag med fokus på läs-, skriv- och språkutveckling” är vårt syfte att 

besvara olika delar i det gemensamma uppdrag vi har. En del handlar om vilka förebyggande 

eller åtgärdande insatser som speciallärare gör, en annan om hur uppdragsfördelningen ser ut 

mellan speciallärare och specialpedagog och en tredje om elevhälsans betydelse för 

speciallärarens uppdrag. Gemensamt för intervjuns olika delar är att de alla har fokus på 

elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Genom att samarbeta kring datainsamlingen kan vi få 

del av ett större datamaterial än om vi hade gjort studien på egen hand. Vi kan 

därmed även täcka in ett större geografiskt område i våra examensarbeten.  

  
Därför undrar jag om jag skulle kunna få intervju dig. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter 

och jag behöver också spela in den för att kunna transkribera materialet i efterhand.  

  
Under intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Deltagandet är helt och hållet frivilligt och kan när som helst avbrytas. Det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer endast att användas 

i studiesyfte för vår utbildnings skull. Inga namn på personer, skolor eller kommuner kommer 

att finnas med. Om du vill ha ett exemplar av de färdiga examensarbetena så skickar jag gärna 

en kopia.  

  
Om du har några frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare för ytterligare 

information.  

  
  
Med vänliga hälsningar 

Petra Bohlin 

  
petbo498@student.liu.se  
0739- 98 05 75  

  
Handledare: Håkan Löfgren  

  
hakan.lofgren@liu.se  

  

 
 

mailto:petbo498@student.liu.se


 

58 

 

Bilaga 4 

 

Samtycke till medverkan 

Följande samtycke till medverkan och skriftliga information är utformat enligt 16§ och 17§ 

(SFS 2003:460) och avser gälla medverkan i tre fristående intervjustudier av Petra Bohlin, 

Berit Wallentin och Rebecka Ålander, som studerar till speciallärare vid Linköpings 

universitet. Intervjustudiernas gemensamma övergripande syfte är  

”Rektorers uppfattningar om speciallärarens uppdrag” och studiernas datainsamling omfattar 

kvalitativa intervjuer i tre kommuner i landet. Som forskare kommer vi att följa de av 

Vetenskapsrådet utgivna forskningsetiska principerna. 

 

Jag har fått information om de tre studiernas syfte och datainsamling. Det har förtydligats för 

mig att all information som samlas in, bearbetas och behandlas följer alla Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Jag har också fått information om att mitt deltagande är helt 

frivilligt. Jag kan därmed när som helst avbryta min medverkan och behöver inte ange orsak 

till detta. 

 

Namnunderskrift___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande_________________________________________________ 

 

Ort/datum/år______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


